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Bevezetés 

 A társadalom és gazdaság területi inhomogenitása, 

vagyis a területi fejlettségbeli különbségek megléte földrajzi 

alapigazságnak is tekinthető. Természetesnek vesszük, hogy 

egy községben, kisvárosban mennyiségileg és minőségileg 

különböző környezeti, oktatási és elhelyezkedési lehetőséget 

találunk, mint egy megyeszékhelyen, vagy a fővárosban. Ennek 

a természetes, de egyszersmind a társadalmi szolidaritás 

szempontjából negatív állapot ellen számos beavatkozási 

eszköz áll rendelkezésünkre, elősegítve a társadalmi mobilitás 

és esélyegyenlőség javulását. Egyik ilyen lehetőség a 

közlekedési hálózat fejlesztése, mely által a közlekedéshálózat 

szereplői között a területi munkamegosztás elmélyülhet és egy 

társadalmilag igazságos és kedvező területhasználat 

kialakulásához vezethet (Kiss J. P. 2012, Németh N. 2008, 

Szalkai G. 2001., Tóth G. 2006). 

 A közlekedéshálózat egyik fontos területe a közösségi 

közlekedés, amelynek pozíciója – az utazási igények 

megváltozásával és a motorizáció előtérbe kerülésével 

fokozatosan – gyengül. Úgy véljük, hogy szénhidrogénekre 

alapozott mobilitás hosszú távon sem környezeti, sem pénzügyi 

szempontból nem fenntartható a környezetszennyezés globális 

következményei, illetve az energiahordozók (gazdasági, 

társadalmi és egyszersmind környezeti) költségeinek 

emelkedése miatt (Internetes hiv.: [1]). 

 A korszerű közösségi közlekedés szervezési, szemléleti 

(pl.: integrált ütemes menetrend) és műszaki, technológiai 

(tram-train, ingyenes fedélzeti internet-szolgáltatás) 



feltételrendszerében megvalósulhat az is, hogy az utazási idő 

produktív, vagy relaxáló legyen az utazás közben tanuló, 

dolgozó, szórakozó utasok számára (Borza V. - István Gy. - 

Kormányos L. - Vincze B.: 2007, Internetes hiv.: [2]) 

 Tanulmányunkban Hajdú-Bihar megye – különös 

tekintettel Debrecen, mint a legjelentősebb utazási célpont – 

menetrendszerinti közösségi közlekedésének rendszerváltást 

követő kínálati oldalát kívánjuk bemutatni az útidő és 

járatszámok figyelembevételével. A munka rá kíván világítani 

a legfontosabb tendenciákra és a jelenlegi helyzetről objektív 

képet szolgáltatni. Elemzésünk egy átfogóbb, Debrecen 

elővárosi jellegű közlekedésének témájában folyó kutatás 

része. 

Adatgyűjtési és elemzési módszerek 

 A kutatásunk elsődleges adatforrásaként a közösségi 

közlekedési menetrendek szolgáltak. A menetrendek objektív, 

egymással jól összehasonlítható kvantitatív adatokat szolgáltat, 

amelynek segítségével a települések között interakciók 

vivőközegét jelentő a járatszámok és útidő változások 

tendenciáival a közlekedési rendszer törvényszerűségei, 

fejlődési trendjei megismerhetőek. 

 A dinamikai vizsgálathoz az 1990-es, 2000-es és 2010-

es MÁV és Volán menetrendkönyvek, illetve az online 

menetrendkeresők információit egy relációs adatbázisba 

szerveztük, amelyben lekérdezések végrehajtásával egy olyan 

homogén adatforrást kaptunk, mely a jelenlegi és jövőbeli 

kutatások kiváló alapja. Az adatbázis importálás útján 

térinformatikai rendszerben elemezhetővé és kiértékelhetővé 

tehető. 

 

 



Hajdú-Bihar megye közösségi közlekedésének dinamikai 

változása 

 A közösségi közlekedés kínálati oldalának 

rendszerváltást követő folyamatait – figyelembe véve a 

közlekedési hálózat megyeszékhely centrikusságát − Debrecen 

elérhetőségi lehetőségének példáján kívánjuk szemléltetni. 

Debrecen autóbusszal való elérhetőségi idejének változása 

Hajdú-Bihar megye 82 települése közül 

menetrendszerinti autóbusszal mindössze 64 település lakosai 

tudták Debrecent átszállás nélkül megközelíteni a 2010-es 

menetrend alapján. Csak vasúttal további két településről 

(Kaba, Kismarja) közelíthető meg közvetlenül Debrecen. A 

vasúthálózaton érintett települések többségéről tehát 

autóbusszal is átszállás nélkül elérhető Debrecen. 

Az elmúlt két évtized járműpark fejlesztései, 

közútfejlesztési programjai és esetenként az alsóbbrendű utak 

burkolatának jelentős állapotromlása ellenére az autóbuszok 

menetidejében elenyésző változás detektálható. A Debrecent 

útvonaluk során érintő járatok menetideje mindössze 2,3 

százalékponttal csökkent 1990 és 2010 között (1. táblázat). A 

2010-es állapotot izokron térkép segítségével szemléltethetjük 

(1. ábra). 

Az útidőcsökkenés jellemzően útvonalváltozásoknak 

köszönhető. Nyírábrány ingázói számára a jelentős, közel fél 

órás javulás az 1990-ben igen hátrányos útvonalvezetés 

(Létavértes, esetenként Hajdúsámson érintése) 

megváltoztatásának köszönhető. Az útvonal 48 kilométerről 33 

kilométerre csökkent. 

Püspökladány és Újszentmargita esetében 1990-ben és 

2010-ben is alapvetően két útvonaltípust különböztethettünk 

meg. Egy gyorsabb, távolsági útvonalat, amely a legrövidebb 

közútszakaszon közlekedett, valamint egy úttávolság, 



egyszersmind útidő tekintetében kedvezőtlenebb útvonalat.  

Püspökladány esetében Nádudvar érintése, Újszentmargita 

példáján pedig a Tiszacsegére való betérés okozza az 

időtöbbletet. A járat-változatoknak jelentékeny útidő változása 

nem történt, mindössze arányuk változott meg a gyorsabb 

javára.  

település 1990 2010 különbség (min) 

Nyírábrány 80 53 -27,0 

Újszentmargita 91,5 83 -8,5 

Püspökladány 83 76,5 -6,5 

Téglás 40 44 +4,0 

Hajdúsámson 28 34 +6,0 

1. táblázat Debrecen elérését biztosító járatok jelentősebb 

útidő-változásai 1990 és 2010 között, viszonylatonként, 

percben 

Forrás: saját számítás a volán menetrendek alapján 

Debrecen közvetlen autóbuszos elérhetőségi idejében 4 

percnél nagyobb elérési idő-növekedés mindössze 

Hajdúsámson és Téglás esetében figyelhető meg (1. táblázat). 

Az útidő növekedés okaként több tényező is megnevezhető. 

Téglás városközpontjától számítva Debrecen autóbusz 

állomásáig 1990-ben mindössze 8 megállóhely volt feltüntetve, 

míg 2010-ben már ugyanazon megállótól 17 megállási 

lehetőség szerepelt a menetrendben.  

Hajdúsámson esetében a megállóhelyek száma 

számottevően nem növekedett, ezért esetében más tényezők is 

szerepet játszhatnak a szolgáltatás e jelzőszámának 

romlásában. (Ezek a tényezők Téglás esetében is számottevőek 



lehetnek.) A szuburbanizáció hatására megnőtt utasszám – 

amelyről dinamikai utasszámlálási adatok nem állnak 

rendelkezésemre – nyilvánvalóan a megállóhelyen való 

várakozást megnövelheti. Továbbá a 4-es és 471-es főúton a 

közúti forgalom jelentős mértékben nőtt az elmúlt két évtized 

során (Internetes hiv.: [3]). 

 

1. ábra: Debrecen autóbusszal való elérési idejének alakulása 

2010-ben, izokron térképpel szemléltetve, perc 

Forrás: Pálóczi G.-Pénzes J. 2012. 

A Volán munkatársának közlése alapján a járatok 

útidejének kialakítása az előző évi menetrenden alapul. Az 

utazási idők felülvizsgálata csak kivételes esetekben történik 

meg. Az autóbuszok jobb műszaki jellemzői 

(menettulajdonságai), az utasszám, megállóhelyek számának és 

közúti forgalom növekedése miatt nem jelenhetnek meg. A 



hosszabb külterületi szakaszokon pedig a KRESZ szabályok 

nem teszik lehetővé az útidő csökkentését. A GPS alapú 

utastájékoztató rendszer információinak felhasználásával 

esetlegesen lehetőség kínálkozik a jövőben a viszonylatok 

bejárása nélkül is útidő változtatást kezdeményezni. A jelenlegi 

közúti technológiák figyelembevételével az utazási idők 

csökkentésére nem lehet számítani. 

A vasúti útidők változása 

A vasúti utazási idők változásának elemzésekor az 

ingázási lehetőségeket kívántuk elemezni, így a feláras (pót- 

és/vagy helyjegy fizetésével igénybe vehető) vonatokat 

figyelmen kívül hagytuk.  

viszonylat hossz 

(km) 

1990 

(min) 

2010 

(min) 

vált 

.(min) 

sebesség 

sebesség 
Nagykereki Debrecen 52 71 77 +6 60 
Mátészalka Debrecen 78 95 101 +6 80 
Püspökladány Debrecen 43 36 34 -2 120 
Püspökladány Szeghalom 47 64 62 -2 60 
Biharkeresztes Püspökladány 51 52 49 -3 100 
Nyírábrány Debrecen 30 43 39 -4 80 
Tiszalök Debrecen 68 100 92 -8 60 
Füzesabony Debrecen 103 128 118 -10 80 
Nyíregyháza Debrecen 49 52 42 -10 120 

2. táblázat Hajdú-Bihar megye vasútvonalainak útidő 

változása (A viszonylag hossza km-ben, az útidő és útidő 

változás percben, a vasúti pálya kiépítési maximális sebessége 

km/h-ban) 

Forrás: vasúti menetrendkönyvek 

Számottevő útidő csökkenés a személyforgalmi 

szolgáltatásban nem figyelhető meg. Hangsúlyozni kell, hogy 

mind a gördülőállomány, mind a vasúti felépítmény állapota 

számos szakaszon igen rossz állapotú, így az eredeti kiépítési 



sebességtől eltérően ún. lassújelek korlátozzák a haladási 

sebességet. A jelölt maximális sebesség tehát tájékoztató 

jellegű, azonban fontos szempont a vasúti közlekedés 

fejlesztése mellett, hogy a vasúti technológiák magasabb 

utazási sebesség elérését teszik lehetővé, környezetbarát és 

költséghatékonyabb módon, megfelelő utazási kereslet esetén.  

Az autóbuszhálózat ráhordási funkcióinak előtérbe helyezése 

A megyén belüli viszonylag kis távolságok miatt az 

átszállás közbeiktatásának időigénye következtében a 

buszhálózat ráhordási lehetőségei igen marginálisak. A jelenleg 

is élő ráhordási csomópontok (elsősorban a 100-as vasúti 

fővonal mellett pl. Kaba, vagy a 101-es vonal) mellett új 

kialakítására csak egy esetben tudok javaslatot tenni. 

Biharkeresztesről Nagykereki vasútállomásra való ráhordás 

lehetőségét érdemes megvizsgálni. A megyeszékhely elérése 

így jelentős mértékben javulhatna Biharkeresztesről és 

vonzáskörzetéből. 

Az autóbusz napi járatpár értékek változása 

A vizsgálatomban a közösségi közlekedés kínálatának 

egy másik fontos jellemzőjét, a napi járatszámot is a kutatás 

tárgykörébe vontam. A napi járatpár – tulajdonképpen az 

irányonkénti napi járatszám átlaga – a mobilitási lehetőség 

fontos meghatározója, ugyanis ez egyszerűen fejezi ki a 

járatgyakoriságot. E mutató által képet kapunk a közlekedési 

keresletről, vagyis az utazóközönség létszámáról, valamint 

arról, hogy az emberek mennyire tudják rugalmasan intézni 

ügyeiket. Felgyorsult életvitelünkben a rugalmasság igen 

fontos, amelyet az egyéni közlekedés népszerűsége (is) igazol. 

A járatok időbeli eloszlása további igen fontos tényező, amely 

egy másik vizsgálat tárgya lehet. 



2010-ben jól látható módon a megyehatárok mentén 

általánosságban véve csak igen kevés járat adott lehetőséget a 

Debrecenbe való közvetlen utazásra (2. ábra). Sok esetben más 

megyeszékelyekről induló távolsági járatok – jövevényként – 

szolgálták ki a Hajdú-Bihar megye perifériáján található 

településeket (Csökmő, Darvas, Egyek). Csak néhány 

kiemelkedően fontos, és sajátos helyzetű (vasút hiánya) 

közlekedési tengely mentén fekvő település (Polgár, 

Görbeháza) tudott jelentős kínálatra szert tenni. 

A megyeszékhelyhez közeledve a települések 

ellátottsága egyre javul. (Azonban közúthálózati sajátosságok 

miatt vannak kivételek pl. Újléta) A különböző településekről 

gráfszerűen becsatornázott járatoknak köszönhetően a 

főútvonalak mentén fekvő kistelepülések is kiemelkedően jó 

ellátottsággal rendelkeznek. 

A legmagasabb napi járatpár értékkel Mikepércs 

rendelkezett (82), majd többek között Hajdúböszörmény, 

Hajdúsámson és Ebes követte az élen. A távolabbi 

településekről induló járatok által kevésbé befolyásolt 

települések közül kiemelhető Hajdúszoboszló, Téglás, 

Hajdúhadház és Balmazújváros. 1990-hez képest 2010-re 

átlagosan 67%-kal több járatpár szolgálta Hajdú-Bihar megye 

településeiről a megyeszékhelyre való utazást. Ez a jelentős 

bővülés igen koncentrált módon valósult meg (3. ábra). 

 



 

2. ábra: A Debrecen elérését szolgáló autóbuszjáratok száma 

1990-ben (bal oldal) és 2010-ben (jobb oldal) gráfként 

interpretálva 

Forrás: Pálóczi G.-Pénzes J. 2012. 

Három település esetében (Egyek, Vekerd, 

Nyírmártonfalva) járatszám--csökkenés történt 1990-hez 

képest. Arányaiban tekintve Egyek és Vekerd lakosai számára 

jelentős, mivel a mindössze 1-2 járat irányonkénti 

megszüntetése a közvetlen eljutási lehetőségeket felére 

csökkentette (2. ábra). A Debrecen irányultságú közlekedési 

kínálat-csökkenés a vonzásközpont eltérő irányának is lehetett 

köszönhető. Egyek elsősorban Tiszafüred, míg Vekerd 

Berettyóújfalu felé gravitál, így a közelebbi, legmarkánsabb 

vonzást kifejtő település és a megyeszékhely eltérő 

irányvektora a közlekedési kereslet irányát, így az ahhoz 

alkalmazkodó kínálatot is differenciálja. 

Konyár, Pocsaj és Esztár lakosai számára elsősorban a 

106-os számú Nagykereki-Debrecen vasútvonal a legfőbb 

közlekedési lehetőség, azonban 2000-től menetend szerint 2 

autóbusz járatpár közlekedett Debrecenbe. 



 
 

3. ábra: A Debrecen felé összeköttetést nyújtó autóbusz 

járatpárok számának változása 1990 és 2010 között  

Forrás: Pálóczi G.-Pénzes J. 2012. 

 

A települések nagy részét a megyei szinten jelentős 

kínálatbővülés abszolút értékben minimálisan vagy egyáltalán 

nem érintette. Az 1990-ben Debrecenbe induló 1-3 járattal 

jellemezhető 18 település közül mindössze Fülöp, Nyírábrány 

és Hortobágy településeken bővült a kínálat.  Hortobágy 

esetében az átmenő távolsági járatok számának növekedése állt 

a háttérben. Az abszolút értékben 10 legnagyobb járatszám-

bővüléssel rendelkező település a megyei szinten számolt 

kínálat-bővülés 56%-át tette ki (3. táblázat). 

Kiemelendő, hogy Téglás, Hajdúhadház és Bocskaikert, 

valamint Balmazújváros esetében 1990-ben viszonylag kevés 

számú buszjárat adott lehetőséget a megyeszékhelyre való 

utazáshoz, azonban 2010-re dinamikus bővülést követően már 

Hajdú-Bihar megye élmezőnyéhez tartoztak. Tehát ebben az 

esetben a közlekedés kínálati oldala igyekezett kiszolgálni a 

növekvő keresletet, mely részben a szuburbanizáció, részben a 



középiskolások számának növekedése (tankötelezettség 

korhatárának növekedése a vizsgált időszakban), részben a 

helyben lévő munkahelyek csökkenése miatt felértékelődő 

Debrecenbe történő ingázás következtében nőtt. Emellett az 

utazási igények megváltozása a települések belterületének 

buszmegállókkal való nagyobb térbeli lefedettségére is 

visszavezethető. 

Nem csak az autóbusz-közlekedést érintette ez a 

folyamat, mivel a Téglás-Debrecen viszonylaton a vasúti 

közlekedés terén is járatsűrítések történtek: az 1990-es napi 13 

vonatpárról 25 vonatpárra nőtt a közlekedési kínálat. A 

Balmazújváros-Debrecen közötti vasútvonalszakaszon nem 

ilyen mértékű, de mégis értékelhető vonatsűrítés zajlott (napi 

10 vonatpárról 14 vonatpárra).  

 

település 
1990 2000 2010 1990-2010 

járatpár % járatpár 

Téglás 8 27 51 +673 +43 

Bocskaikert 19 31 55 +297 +36 

Hajdúhadház 19 31 54 +292 +35 

Ebes 35 67 69 +197 +34 

Hajdúböszörmény 45 76 77 +170 +32 

Hajdúszoboszló 28 54 56 +202 +28 

Hajdúsámson 46 66 73 +158 +27 

Balmazújváros 9 22 33 +361 +24 

Hosszúpályi 13 29 33 +250 +20 

Monostorpályi 10 23 28 +275 +18 

3. táblázat: A legjelentősebb kínálatnövekedésű települések 

Forrás: saját számítás a volán menetrendek alapján 

A rosszabbodó gazdálkodási környezet miatt az új 

járatok indítását szigorúbb módon bírálja el a megrendelő 



minisztérium képviseletében eljáró Északkelet-magyarországi 

Közlekedésszervező Iroda. Ennek tükrében egyértelmű, hogy 

jelentősebb kínálat-növekedés a múltbeli tendenciákkal 

összhangban – a nagyobb, növekvő utasszámú – elővárosi 

szegmensben várható. 

 

A napi vonatpár értékek változása 

 A vasút esetében csak a 100-as számú vasúti fővonal 

mentén történt kiugró mértékű járatszám növekedés Debrecen 

megközelíthetőségi lehetőségének tekintetében. A fővonalon 

közlekedő vonatok közül a Téglás-Debrecen 

vonalszegmensben fekvő, országos viszonylatban kisebb 

jelentőségű településeken már 2000-ben is megfigyelhető, 

hogy kevesebb vonat állt meg menetrendszerűen. 

A mellékvonalakon a vonatok száma azonos 

nagyságrendű, kiegyenlítettnek tekinthető. A táblázatban 

szereplő értékek a mellékvonalak esetében a vonalszegmens 

valamennyi településére (megállóhelyére) érvényesek. 

A 2009/2010. évi menetrendváltástól szünetel az Ohat-

Pusztakócs–Tiszalök, valamint a Létavértes–Sáránd 

vonalszegmensben a személyforgalom. 



 

 

Vonalszám  viszonylat 1990 2000 2010 

100  Püspökladány – Debrecen 18 29 37 

100  Hajdúhadház – Debrecen 18 19 28 

108  Balmazújváros – Debrecen 10 10 14 

110  Nyíradony – Debrecen 11 13 14 

101  Püspökladány – Biharkeresztes  9 10 14 

109  Hajdúnánás – Debrecen 8 10 12 

106  Nagykereki – Debrecen 7 7 11 

105  Nyírábrány – Debrecen 7 7 11 

107  Létavértes – Sáránd – (Debrecen) 7 8 – 

117  Újtikos – Polgár – Ohat-Pusztakócs 6 5 – 

4. táblázat: A Hajdú-Bihar megyei vasútvonalszegmensek napi 

vonatpár értékei (db) 

Forrás: saját számítás a vasúti menetrendek alapján 

 

Összefoglalás 

 A rendszerváltást követően Hajdú-Bihar megye 

közösségi közlekedési hálózatának kínálatában igen jelentős 

változások mentek végbe. Az autóbusz menetidők a javuló 

közúti infrastruktúra és megújuló járműállomány ellenére csak 

minimális mértékben csökkentek. A vasúti közszolgáltatás az 

elmaradó infrastrukturális beruházások okozta tetemes ún. 

belső adóssága ellenére kis mértékben javuló menetidők 

detektálhatóak. A javulás elsősorban az ütemes menetrend 

bevezetésének köszönhető, amely az infrastruktúra 

hatékonyabb használatát eredményezte (Borza V. - István Gy. - 

Kormányos L. - Vincze B.: 2007) 

A Kohéziós Alapból megvalósuló nagyléptékű 

beruházások (pl.: Szajol-Püspökladány pályaszakasz) és a 

kisebb költségvonzatú ún. menetrend alapú infrastruktúra 



fejlesztés hozhat a jövőben jelentősebb útidő megtakarítást 

(Kormányos L. 2009) 

A járatkínálat szempontjából a Volán menetrendekben 

egy markáns, ám térben igen koncentrált kínálatbővülés 

valósult meg, amely az elővárosi jellegű kereslethez igazodik. 

A Tisza menti belső periféria, valamint a Debrecenhez 

viszonyított földrajzi periféria – elsősorban a megye déli 

részén, településhálózati adottságok miatt egyébként is 

hátrányos térségek – lakosai általában a kínálat stagnálásával, 

esetenként csökkenésével találkozhattak a településük és 

Debrecen viszonylatában. Az ütemes menetrend bevezetése a 

vasúton is hozott némi kínálatnövekedést, azonban mértéke 

elmaradt versenytársához viszonyítva. A vasúti kínálat térben 

nem mutat koncentrációt, egyedül a 100-as vasúti fővonalon a 

település-típusok jelentenek differenciáló tényezőt a távolsági 

forgalmat szolgáló vonatok megállói tekintetében. 

Az autóbusz-vasút párhuzamosságok ügye – többek 

között a nemzetgazdasági szempontból ellentmondásos 

finanszírozás miatt – Hajdú-Bihar megyében is megjelenő és 

vizsgálatra érdemes kérdéskör. Úgy véljük: jelen tanulmány a 

közösségi közlekedés tendenciáinak és helyzetének feltárásával 

hozzájárul a probléma kifejtéséhez. 

 

 

 

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 

4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 

Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi 

támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 

konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között 

valósult meg 
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