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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Kinek az érdekében kellett áthelyezni a VOLÁN 
buszok gyulai végállomását?" 

Miniszter Úr!

A gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezet egyike azon néhány Magyarországon évtizedek óta jól 
működő üdülőszövetkezetnek, ami még az 1980-as években alakult. Több mint 2400 tagjuk közül 
750 budapesti illetőségű. A tagok, azok családja és baráti társasága révén évente több tízezer 
vendéget fogadnak, vendégéjszakáik száma 2018-ban meghaladta a 85 ezret.

A szövetkezet mintegy tíz éve abban állapodott meg a VOLÁN társasággal, hogy az üdülő mellett 
saját költségükön kiépítenek egy a szabályoknak minden tekintetben megfelelő végállomást, 
cserébe a vállalat a Budapest Népligeti buszpályaudvarról induló járat végállomását ide helyezi. A 
buszok vezetői igénybe vehették a mosdót, a pihenőt és más, egyszerűbb szolgáltatásokat. Írásos 
szerződést nem kötöttek, mert ezt a Volán saját hatáskörben nem tehette meg, a dolog mindazonáltal
sok éven át kiválóan működött, mígnem most egy indoklás nélküli döntéssel a végállomást egy 
megállóval előbbre, az innen 1,3 km-re lévő Várfürdő állomáshoz helyezték át. Megjegyzendő, 
hogy az új végállomáson a buszok vezetőinek semmiféle szolgáltatás nem áll rendelkezésére.

Kéthetenként, az úgynevezett „nagy” turnusváltások napján jellemzően 20-25 fő, a közbeeső hetek 
„kis” turnusváltási napján 10-15 fő vette igénybe a járatot a Hőforrásnál elhelyezett végállomásig, 
illetve onnan. Főszezonban ez a szám a 35-40, illetve 20-25 főt is elérte. Minthogy pedig a 
családtagok sok esetben egy turnuson belül is cserélődnek, jellemzően a többi napon is van 4-5 utas,
aki Budapesttől egészen a Hőforrás Üdülőszövetkezetig, illetve a Hőforrástól Budapestig kíván 
utazni. Mindezt összeadva a járat kihasználtsága évente meghaladja az 1600 főt, akiknek utazása 
oda-vissza útra értendő.



A buszt igénybe vevő üdülőszövetkezeti tagok többsége 70 éven felüli, mozgásában erősen 
korlátozott, akik a Várfürdőtől hátra lévő 1,3 km távolságot az 1 vagy 2 hétre csomagolt 
bőröndjeikkel megtenni majdhogynem képtelenek. A városon belüli, Hőforráshoz közlekedő járatra 
való átszállás sem jelent megoldást, mert a Hőforráshoz közlekedő járat csak 2 és fél órával a 
budapesti busz érkezését követően érkezik a Várfürdőhöz. A helyi járatok ezen kívül nem is 
rendelkeznek az utasok számára használható csomagtérrel és menetidejükbe sincs belekalkulálva 
25-30 ember csomagjának be- és kipakolása.

Kérdezem ezért miniszter urat:

1. Miért kellett a Budapest-Gyula VOLÁN buszjárat végállomását áthelyezni?

2. Miért nem éri meg a társaságnak évi több mint 1600 utas oda-vissza utazása érdekében a mintegy
230 kilométeres utat még 1,3 kilométerrel meghosszabbítani?

3. Hogyan oldják meg a buszvezetők pihenését a Várfürdő állomásnál, ahol nincs szabályszerűen 
kiépített infrastruktúra?

4. Ki viseli a felelősséget azért, ha a pihenési lehetőségétől megfosztott buszvezető visszaúton 
balesetet okoz?

5. Gyakorolt-e bárki hatalmi pozícióból nyomást a VOLÁN társaságra a végállomás áthelyezése 
érdekében?

6. Kinek áll érdekében, hogy a Budapestről érkező üdülővendégek a Hőforrás üdülőt ne, vagy csak 
aránytalan nehézségek árán legyenek képesek megközelíteni?

7. Fölmerült-e a végállomás áthelyezése kapcsán a verseny hatalmi eszközökkel történő 
korlátozása, a Várfürdő versenyelőnyhöz juttatásának szándéka?

8. Vizsgálta-e az ügyet a Gazdasági Versenyhivatal?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2019. május 8.

Hajdu László

Demokratikus Koalíció
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