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1. Helyzetelemzés
A Tatai járás Komárom-Esztergom megye északnyugati részén, a Gerecse és a Vértes
hegységek, valamint a Duna által határolt területen található. A járás közigazgatási központja
Tata. A megye 7 statisztikai kistérségre (2013-tól járás, amely a kistérséggel megegyező
közigazgatási egység) oszlik, amelyből a 4. legnagyobb területű (306,71 km²) és népességű
Tatai járáshoz 10 település tartozik: Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály,
Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna. A 2011-es népszámlálási adatok alapján a Tatai
járás lakóinak száma közel 39 ezer fő, amely a megye lakosságának csaknem 13 %-a. Tatán él
a járás lakóinak több, mint a 60 %-a. Tata a járás lakó, foglalkoztatatási, kereskedelmi,
egészségügyi, kulturális és idegenforgalmi központja.
Közlekedésföldrajzi szempontból ideálisnak tekinthető a járás fekvése, ugyanis keresztülhalad
a területén az M1-es autópálya (Tatán keresztül közvetlen csatlakozás), az 1-es főút, az 1. sz.
vasútvonal (Budapest – Hegyeshalom - Rajka), a 4. sz. vasútvonal (Esztergom – Almásfüzitő –
Komárom) és vízi közlekedéssel megközelíthető Dunaalmás vagy Neszmély felől akár a Dunán
keresztül is.

A tatai járás települései

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás (TKTT) 2004. június 30. nappal a Tatai Járás
Területfejlesztési Társulás jogutódjaként jött létre, a járáshoz tartozó valamennyi települési
önkormányzat (Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos,
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Tata, Vértestolna) részvételével. Az önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást az alapítók
határozatlan időre, a járás összehangolt fejlesztésének előmozdítása és az önkormányzati
közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében hozták létre. A tíz tag-önkormányzat
abban egyezett meg, hogy az oktatás és nevelés, az egészségügyi ellátás, a család- és
gyermekvédelem, a szociális ellátás, a közművelődési, közgyűjteményi tevékenység, a belső
ellenőrzés, a területfejlesztés, az energetika, és az adóvégrehajtás területén működik együtt.

1.1. Közlekedési kapcsolatok helyzetelemzése
1.1.1. Közúti közlekedés
A Tatai járás közigazgatási központja, Tata közúton jól megközelíthető. A városon keresztül
vezet az 1. sz. főút, illetve a városnak két közvetlen csatlakozása is van az M1-es autópályához
(Tata-Környe és a Remeteségi Pihenőhely). Tata mindössze 60 km-re fekszik Budapesttől, míg
Tatabányától csupán 10 km-re. A közúti kapcsolatok révén közvetlen összeköttetésben áll a
környező jelentősebb településekkel, így Budapesttel, Győrrel, Komárommal, illetve az osztrák
és szlovák fővárosokkal, Béccsel és Pozsonnyal. A járás közlekedési szempontból Tata központú
és sugaras szerkezetű. Kocs – Baj, Baj – Agostyán, Baj – Szomód, Agostyán – Szomód közötti
közlekedés Tatán keresztül lehetséges.
A Tatai járás további települései az alábbiak szerint érhetőek el közúton:


Baj közúton csupán Tatán keresztül, a 11135 sz. bekötőúton közelíthető meg.




Dunaalmás a 10-es főút és az Esztergom–Almásfüzitő vasútvonal mellett található.
Dunaszentmiklós az 1-es főútról letérve Szomód felől közelíthető meg a 11136 sz.
bekötő úton, illetve a 10-es főútról Neszmély és Süttő között félúton található útról
érhető el, melyet egy vasúti átjáróról lehet megismerni.
Kocs megközelíthető autóval az M1-es autópályáról vagy a 8136 sz. Tata-Győr
összekötő útról.
Naszály megközelíthető közúton az 1-es úton Almásfüzitőig, majd déli irányban 7,3 kmt kell megtenni az Almásfüzitő - Tata összekötő úton (8138 sz.).
Neszmély Dunaalmáshoz hasonlóan a 10-es főút, és az Esztergom–Almásfüzitővasútvonal mellett található.
Szomód az 1-es főútról letérve a 11136 sz. bekötő úton, illetve a 10-es főútról Neszmély
és Süttő között félúton található útról érhető el Dunaszentmiklóson keresztül.
Tardos megközelíthető közúton az 1-es úton Tatáig, onnan a Tata – Tarján összekötő
úton (1128 sz.) haladva Agostyánig, majd letérve a 11134 sz. bekötőútra 1,5 km-t
haladva. Továbbá a település a 1127. sz. Süttő – Vértestolna összekötő úton is elérhető.
Vértestolna megközelíthető közúton az M1-es autópályán vagy az 1-es úton
Tatabányáig, onnan az 1119 sz. Tatabánya – Tarján – Tát összekötő úton északi
irányban Tarjánig autózva, majd rátérve a 1128. sz. Tarján – Tata összekötő útra.
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1.1.2. Vasúti közlekedés
A Tatai járás területén az 1. sz. vasútvonal (Budapest – Hegyeshalom – Rajka), illetve a 4. sz.
vasútvonal (Esztergom – Almásfüzitő – Komárom) halad keresztül.
Az 1. sz. vasútvonal Budapest és Hegyeshalom közötti szakaszát a MÁV Zrt., míg a
Hegyeshalomtól Rajkáig terjedő szakaszt 2011-től a GYSEV üzemelteti. A járás települései közül
egyedül Tatát érinti az 1. sz. vasútvonal.
Budapest – Tatabánya – Komárom – Győr között óránként közlekednek elővárosi
személyvonatok, továbbá Budapest és Tatabánya között munkanapokon, csúcsidőben 30
percenként indulnak vonatok. A vasútvonal jelentős nemzetközi forgalmat is bonyolít. 2
óránként indulnak belföldi gyorsvonatok és nemzetközi vonatok (Railjet, InterCity, EuroCity,
EuroNight járatok).
A 4. sz. vasútvonal Dunaalmás és Neszmély településeket érinti. Mind Esztergomból, mind
pedig Komáromból naponta csupán 2-2 alkalommal indulnak személyvonatok, melyek érintik
Dunaalmást és Neszmélyt is.
A járás települései közül tehát vasúton csupán Tata, Dunaalmás és Neszmély közelíthető meg,
amely Tata lakosságán kívül (közel 24 ezer fő) mintegy 3 ezer főt érint.
A Tatai járás vasúthálózata
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A jelenleg érvényben lévő MÁV menetrendekkel kapcsolatban a járáshoz tartozó
településekről érkezett bejelentéseket, javaslatok összegyűjtésre és továbbításra kerültek az
illetékes közlekedési szolgáltatók részére. Továbbá rendszeres jelleggel sor kerül menetrendi
egyeztetésekre is, ahol a közösségi közlekedés színvonalának javítása érdekében tervezett
menetrendi változásokról, a menetrend módosítását igénylő javaslatokról, észrevételekről
egyeztethetnek a járás önkormányzatainak polgármesterei, a MÁV és a KNYKK szakemberei,
illetve közlekedési szakértők.
A legtöbb észrevétel a Győr és Tata között közlekedő vonatokkal kapcsolatban érkezett. A
Győrből induló vonatok közül egyes járatok Komáromban 10 percet áll, mely idő alatt a vonat
Tatára is elér.
1. sz. vasútvonal korszerűsítése jelenleg is folyamatban van. A Tata-Biatorbágy vasútfejlesztés
egyik járást érintő fontos eleme a Tata-Tóváros megállóhely áthelyezésével járó nyomvonal
módosítás. Az új állomás Bajon lesz és gazdasági funkciójú területek közelében helyezkedik
majd el, javítva ezzel az ottani vállalkozások vasúton való megközelíthetőségét és a terület
presztízsét. A fejlesztés kapcsán a volt nyomvonal többféle hasznosítási lehetősége merült fel.
Egyrészt kerékpárút építésére, másrészt egy Tatát elkerülő, a teherforgalmat elvezető út
építésére ad lehetőséget. Továbbá Tata és Tatabánya között új sínek lefektetése is tervben van.
A fentieken túl egy egységes menetrendi kereső és egy egységes jegykezelő rendszer elindítása
is folyamatban van.

1.1.3. Helyközi autóbusz közlekedés
2014. december 31-ig a Vértes Volán Zrt. látta el Komárom-Esztergom megyében a helyközi
tömegközlekedést, valamint helyi járatokat üzemeltetett Ácson, Dorogon, Esztergomban,
Komáromban, Oroszlányon és Tatán és Tatabányán. Azonban a Vértes Volán Zrt. összeolvadt
az Alba Volánnal, melyek jogutódja a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
lett 2015. január 1-től. A szervezeti átalakulás oka az üzemgazdaságosabb cégméret elérése, a
költséghatékony és versenyképes működési feltételek megteremtése volt. Így a korábbi 24
Volán társaságból létrehoztak 7 közlekedési központot. Így jött létre a KNYKK is. Az
összeolvadás következtében módosult a szervezeti struktúra, a menedzsment létszáma,
azonban megmaradt a korábban is jól működő szakembergárda. A fúziót követően KomáromEsztergom megyében maradt továbbra is azon osztály, amelyhez a menetrendekkel
kapcsolatos ügyekben lehet fordulni. Legközelebb 2015. június 1-el módosul a menetrend.
Tatáról nem érkezett igény menetrend módosítás kapcsán, azonban a járás egyes településeiről
érkeztek észrevételek, javaslatok, amelyeket minden esetben továbbítottak a KNYKK illetékes
szakembereinek.
Tatabányán, Tatán, Kisbéren, Komáromban és Esztergomban találhatóak autóbusz állomások.
Ezen állomásokról induló autóbuszok Komárom-Esztergom megye, illetve a megyével határos
térségek 78 településének biztosítják az autóbusz közlekedési ellátását.
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Továbbá a járásra jellemző a szerződéses járatok megléte, amelyek Komárom, Tatabánya és
Győr irányába céges buszokkal szállítják az ipari parkokban dolgozó munkásokat. A komáromi
Nokia megszűnését követően felszabaduló munkaerőt javarészt a tatabányai ipari park vette
át. Ennek kapcsán 3 új járatpárt (reggel, délben és este) indítanak munkanapokon Komárom
és Tatabánya között.

A Tatai járás autóbusz hálózata

1.1.4. Kerékpáros közlekedés
A kerékpározás napjainkban reneszánszát éli a napi közlekedésben és szabadidő-forgalomban
egyaránt. A legfontosabb pozitívumai a kerékpározásnak a kis távolságon belüli hatékonyság,
a környezetkímélés, az energiatakarékosság, az egészségmegőrzés és a kis helyigény.
2014. októberében kérdőíves felmérés készült a Tatai járásban, amelynek keretében 300
embert kérdeztek meg többek között arról, hogy mely közlekedési eszközöket veszik igénybe a
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leggyakrabban. A válaszadók 18 %-a kerékpárral történő közlekedést, mint alternatív
közlekedési formát jelölte meg.
A Tatai járás alábbi viszonylatain kerültek kiépítésre kerékpárutak:








Baj – Tata-Tóvároskert (vasútállomás) közötti kerékpárút
Komárom – Almásfüzitő – Dunaalmás – Neszmély – Süttő – Lábatlan – Nyergesújfalu
– Tát – Esztergom közötti kerékpárút
Dunaalmás – Tata kerékpárút
Szomód – Tata közötti kerékpárút
Dunaszentmiklós – Kőpite-hegy közötti kerékpárút
Tata – Vértesszőlős közötti kerékpárút
Tata – Tatabánya közötti kerékpárút

A fent említett kerékpárutak részben a „Tatát és környező településeket a Duna-menti
települések kerékpáros hálózatával összekötő, az 1. számú főutat kiváltó közlekedés biztonsági
célú kerékpárút hálózat fejlesztésének előkészítésére” című pályázat keretében kerültek
megvalósításra.
A jövőben az alábbi viszonylatok esetében van tervben kerékpárút kialakítása:
 Tata – Agostyán településrész összekötő kerékpárút
 Tata – Kocs közötti kerékpárút kialakítása
1.1.5. Kistérségi kisbusz
2009-ben a 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján a települési önkormányzatoknak és
társulásaiknak (beleértve a többcélú járási társulásokat is) lehetőségük volt az általuk
fenntartott bölcsődék, óvodák és általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére, valamint
kistérségi buszok beszerzésére pályázatot benyújtani.
Kistérségi busz beszerzésére önkormányzati társulások, illetve többcélú járási társulások
pályázhattak az alábbi feltételekkel. A kistérségi busz olyan szállítóeszköz:





amely legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas,
valamennyi üléséhez 3 pontos biztonsági öv tartozik,
akadálymentesített, továbbá
a gyermekek, tanulók közoktatási intézményekbe történő szállításán kívül más
feladatok ellátására is alkalmas.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács rendkívüli ülést tartott a tatai polgármesteri
hivatalban 2009. március 24-én, ahol elsőként arról esett szó, hogy pályázati lehetőség van egy
kistérségi kisbusz (15 fős) beszerzésére. A 2009. március 20-án készült előterjesztés alapján a
Tatai Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi busz vásárlására, a dunaszentmiklósi tanulók
Szomódi ÁMK-ba való bejárásához nyújthatott be támogatási igényt. Felmerült, hogy a
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kistérségi busz megléte nagyban segítené a dunaszentmiklósi gyerekek Szomódra történő
bejárását, illetve a tatai tanuszoda látogatását is megkönnyítené. Továbbá a kisbuszt használni
lehetne egészségügyi és szociális szállítási feladatokra is. 2009-ben 9 dunaszentmiklósi óvódás
és 18 általános iskolás járt be Szomódra. A kisbusz működtetésére normatív kötött támogatást
igényelhet a többcélú kistérségi társulás. A bejáró gyerekek után, ha iskolabuszt működtet a
társulás évi 1.944.000 Ft támogatást kaphat.
A fentiek megvitatását követően a résztvevők egyhangúan javasolták a pályázat beadását.

Kistérségi kisbusz
A sikeres Önkormányzati Minisztériumi pályázat keretében a Tatai járás, részben támogatási
keretből megvásárolt egy új Citroen Jumper típusú, 16 személy szállítására alkalmas kisbuszt a
Tatai Járási Többcélú Társulási Tanács 43/2012. (VI.29.) számú határozata alapján. 2012-ben
helyezték üzembe azt a kistérségi buszt, amely a Társulás, illetve annak intézményei, a
társulásban résztvevő települési önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek
személyszállítási feladatait hivatott ellátni az alábbiak szerint.

A kistérségi busz alapfeladatai:



Dunaszentmiklós-Szomód között iskolabuszként közlekedik
tanuszodai utaztatás

A fenti alapfeladatokon túlmenően a járási intézmények igényeinek kielégítése eseti
megrendelések alapján:







rendezvényhelyszínekre
sporteseményekre, versenyekre
szabadidős rendezvényekre
tanulmányi kirándulásra
gyermekek és pedagógusok közös programjainak megvalósítására
közoktatási és szakszolgálati feladatokra
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területfejlesztéssel kapcsolatos helyszíni bejárásokra
egyéb, a fentiekben nem meghatározott, de felmerülő rendezvények helyszínére

2. Lakossági igényfelmérés
2014. októberében kérdőíves felmérés készült a Tatai járásban, amelynek keretében 300
embert kérdeztek meg, többek között a közösségi közlekedés (helyi, távolsági) keretében
rendelkezésre álló lehetőségekkel kapcsolatos tapasztalataikról.
Az alábbiakban kerül sor a közösségi közlekedéssel kapcsolatban feltett kérdések értékelésére.

2.1. Mely közlekedési eszközöket veszi Ön igénybe a leggyakrabban?
A közlekedés során használt eszközök igénybevétele a fenti megoszlás alapján optimális,
nyilvánvalóan a helyi illetve a térségi közlekedési adottságokhoz igazodik. A helyiek
közlekedésének jelentős része (74 %-a) realizálódik közúti forgalomban – helyi vagy távolsági
autóbusz igénybevételével, illetve személygépkocsival – a vasúti közlekedés a hálózat
kiépítetlen és elavult állapota okán elenyésző (8 %). Az adatok tükrében kiemelkedő, hogy az
alternatív közlekedésben résztvevők a válaszadók 18 %-át teszik ki (megelőzve ezzel a helyi
autóbusz és a vasúti közlekedés lehetőségeinek igénybevételét is). Ehhez kapcsolódóan
javasolt a kerékpáros közlekedési lehetőségek átvizsgálása, a biztonságos kerékpáros
közlekedés feltételeinek megteremtése, kerékpáros út- és információs hálózat fejlesztése.
Az alábbi kördiagram a fenti elemzést hivatott szemléltetni.

Helyi autóbusz
18%

15%

Távolsági autóbusz
Vonat
24%
Személygépkocsi

35%
8%

Alternatív közlekedési
formák (pl. kerékpár)
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2.2. A településen belül működő, helyi tömegközlekedés – amennyiben releváns –
megfelelő, illeszkedik a munkarendhez, oktatási rendhez és intézmények nyitvatartási
rendjéhez.
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Az egyes településeken működő, helyi tömegközlekedés a válaszadók egy jelentős részénél
nem volt releváns kérdéskör, tekintettel arra, hogy a kistérség kisebb településein nem
indítanak helyi, kizárólag helyközi járatokat. A válaszadók többsége ennek megfelelően az
általa használt, számára elérhető helyi közlekedés tekintetében jelölte meg válaszát
(vélhetően főként a tatai helyi járatokra vonatkozóan). A válaszok közel fele-fele arányban
oszlanak meg: 47 %-a egyetért vagy teljes mértékben egyetért, 52 % részben egyetért vagy
nem ért egyet azzal, hogy a helyi tömegközlekedés megfelelően illeszkedik a munkarendhez,
oktatási rendhez, valamint az intézmények nyitvatartási rendjéhez, így a helyi járatok
újratervezése, átalakítása az egyes településekről érkezett válaszok átvizsgálásával erőteljesen
javasolt.
2.3. A kistérségen működő távolsági tömegközlekedés – amennyiben releváns – megfelelő,
illeszkedik a munkarendhez, oktatási rendhez és intézmények nyitva tartási rendjéhez.
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A kistérség települései közötti, helyközi tömegközlekedési folyosók tekintetében hasonló
arány mutatkozik a lakosság elégedettségében, mint amit a helyi közlekedés kapcsán is
megfigyelhettünk. A válaszadók éppen fele, 50%-a véli úgy, hogy a távolsági közlekedés
optimális, másik fele azonban úgy gondolja, hogy egészében vagy egyes részterületeiben nem
igazodik megfelelően a térségi lakosok munkarendjéhez, az oktatási rendhez illetve az
intézmények nyitvatartási rendjéhez. A válaszadás tükrében – hasonlatosan a helyi járatokhoz
– a távolsági közlekedési lehetőségek átgondolása, újratervezése, településenkénti elemzése
úgyszintén javasolt.

2.4. Összegzés, következtetések
A felmérés fentiekben tárgyalt kérdései alapján kijelenthető, hogy a járás lakossága leginkább
személygépkocsival közlekedik. Ez véleményünk szerint abból adódhat, hogy az egyes járási
településekre közlekedő helyközi, illetve távolsági autóbusz járatok nem teszik lehetővé
minden időszakban a zökkenőmentes közlekedést. Ebből a kiszolgáltatott helyzetből adódóan
kénytelenek személygépkocsival közlekedni. Ez mind gazdaságossági szempontból, mind
pedig a környezeti hatásai miatt sem tekinthető ideális megoldásnak.
A megkérdezett emberek alapvetően megfelelőnek találják a járásban kialakult közlekedési
alternatívákat. Ez leginkább abból adódhat, hogy beletörődtek az emberek, és ezáltal
alkalmazkodnak a KNYKK, valamint a MÁV által biztosított lehetőségekbe.
Továbbá a válaszadás tükrében kijelenthető, hogy – hasonlatosan a helyközi járatokhoz – a
távolsági közlekedési lehetőségek átgondolása, újratervezése, településenkénti elemzése
javasolt.
A következőkben sor kerül a Tatai járás helyközi autóbuszos kapcsolatainak elemzésére, amely
során feltárjuk a helyközi közlekedés okozta nehézségeket, hiányosságokat, és azokat a
réseket, ahol a kistérségi kisbuszt be lehetne integrálni a helyközi közlekedésbe.

3. A járási ügyfélfogadási idők és a közlekedési lehetőségek kapcsolatának
elemzése
A járási ügyfélfogadási idők és a közlekedési lehetőségek kapcsolatának elemzése során
összevetettük a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (KNYKK) KomáromEsztergom megyére vonatkozó helyközi menetrendjeit és az egyes járási településeken
működő intézmények, szolgáltatók ügyfélfogadási rendjeit. Azokat a gyenge pontokat
kerestük, ahol vagy a helyközi menetrend, vagy pedig az egyes intézmények, szolgáltatók
ügyfélfogadási rendje szorul módosításra, fejlesztésre.
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Az elemzés egyik legfontosabb, nem elhanyagolható tényezője az emberek
munkarendje/munkaideje, amelyben egyáltalán nem figyelhető meg egységesség. Továbbá
nem elhanyagolható tényező az sem, hogy a járásban élő emberek nagy része mindennap
ingázik (munkába és iskolába járás miatt), ezáltal a közlekedés (be és a hazautazás) is
meghatározó szerepet játszik.
Az elemzés során megvizsgáltuk, hogy Tata és a járás többi települése között a helyközi
menetrendekben hol vannak olyan rések, amelyek megnehezítik a közösségi közlekedést.
Valamint minden egyes járási településnél megvizsgáltuk azokat a fejlesztendő szolgáltatási
pontokat, amelyek zökkenőmentes ügyintézést biztosítanának a helyi lakosság számára. A
következő metodikai elvek alapján két csoportra bontottuk az ügyintézési lehetőségeket.


jellemzően helyben elintézendő ügyek:
 hivatali ügyintézés: Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal
 banki ügyintézés
 egészségügyi szolgáltatások: háziorvos, fogorvos, védőnő
 egyéb szolgáltatók: gyógyszertár, posta



kizárólag Tatán elintézendő ügyek:
 hivatali ügyintézés: Okmányiroda, Földhivatal
 közszolgáltatók
 banki ügyintézés
 egészségügyi szolgáltatások: háziorvos, fogorvos, védőnő

A következőkben a járás valamennyi települése esetében részletesen megvizsgáljuk a
jellemzően helyben elintézendő ügyintézési lehetőségeket, valamint a helyközi közlekedés
biztosította lehetőségeket.

3.1. Helyi, települési szinten történő ügyintézés és a helyközi közlekedési kapcsolatok
3.1.1. Kocs
Közlekedési kapcsolat
Tatától mindössze 11 km-re fekszik Kocs, ahová a 8740 (Tata – Mocsa – Komárom), a 1850
(Tatabánya – Tata – Kocs – Győr – Bük), a 8736 (Tata – Kocs – Nagyigmánd – Szákszend) és a
8471 (Tatabánya – Tata – Kocs – Nagyigmánd – Bábolna) jelzésű viszonylatok járnak.
Tatáról munkanapokon, illetve szombaton 05:15-kor (vasárnaponként 05:30-kor) indul az első,
és 22:40-kor az utolsó járat Kocsra. Munkanapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban 1530 percenként járnak buszok. A hét minden napján közlekedik 9 járat Kocsra a következő
időpontokban: 05:30; 06:21; 06:30; 08:55; 13:30; 14:45; 17:25; 20:35; 22:40
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Kocsról Tatára a fentieken túl a 8472 (Kocs – Tata – Tatabánya) és a 1259 (Bana – Bábolna –
Nagyigmánd – Kocs – Tata – Tatabánya – Budapest) jelzésű viszonylatok járnak.
Kocsról munkanapokon 04:41-kor (szombaton és vasárnap 04:48-kor) indul az első, és 21:16kor az utolsó járat Tatára. Munkanapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűrűnek
mondható a buszjáratok indulása, átlagosan 15-30 percenként indulnak járatok. A hét minden
napján közlekedik 8 járat Tatára a következő időpontokban: 04:48; 08:32; 13:52; 15:26; 16:40;
18:35; 19:41; 21:16
Általános közlekedési szempontok
Tata-Kocs
Hétvégén a reggeli, délelőtti időszakban Tatáról Kocsra 06:30 után legkorábban a 08:55-kor
induló busszal lehet eljutni. Tehát aki a pénteki napon éjszakai műszakban dolgozott Tatán, és
nem éri el a 06:30-kor induló buszt, az legkorábban a 08:55-ös busszal tud eljutni Kocsra.
Szombatonként, 08:55 után 60 és 90 perc közötti időközönként közlekednek buszok. Az esti
időszakban még ennél is ritkábban indulnak autóbuszok, 19:00 után 20:35-kor és 22:40-kor
indulnak csak.
Vasárnaponként mindössze 4 járat indul Kocsra (12:00-kor, 13:55-kor, 19:00-kor és 21:35-kor)
a mindennap közlekedő járatok mellett.

Kocs-Tata
Kocsról Tatára munkanapokon, a késő délutáni időszakban már ritkábban indulnak buszok,
átlagosan 60-90 percenként.
Szombatonként a Tatára induló első buszt (04:48) követően átlagosan 60-120 perc közötti
időközönként járnak buszok 13:30-ig. Ezt követően 16:40-ig sűrűbben indulnak, viszont az
utána lévő időszakban szintén ritkábban lehet eljutni busszal Tatára. 18:35 után 19:41-kor,
20:57-kor és 21:16-kor indulnak járatok. Figyelembe véve, hogy a település nem sok
lehetőséget biztosít a fiatalok számára a szórakozásra, emiatt a fiatalok péntek és szombat
esténként a környező nagyobb településekre járnak át szórakozni. A jelenlegi menetrend
következtében már viszonylag korán, a 21:16-kor induló busszal kénytelenek el indulni
szórakozni.
Vasárnaponként mindössze 5 járat indul Tatára (11:28-kor, 13:32-kor, 13:50-kor, 17:27-kor és
18:08-kor) a mindennap közlekedő járatok mellett.

Ügyintézési szempontok
1. Hivatali ügyintézés
Kocs Községi Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala hétfőn (08:00 – 16:00), szerdán (08:00
– 16:00) és pénteken (08:00 – 13:30) fogadja az ügyfeleket, amely egyáltalán nem mondható
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racionálisnak. Egyedül a Tatán legfeljebb 14:00-ig (helyben akár 15:00-ig) dolgozó embereknek
lesz lehetőségük elintézni a hivatali ügyeiket hétfőn és szerdán. Azon emberek, akik 15:00-ig
dolgoznak Tatán, azok nem tudnak helyközi járattal időben hazautazni, tekintettel arra, hogy
15:40-kor indul egy busz, amellyel azonban csak 16:00-ra érnek Kocsra.

2. Banki ügyintézés
Kocson egyetlen bankfiók található. A Pannon Takarék Bank hétfőn 07:30 – 17:00 között,
keddtől csütörtökig 07:30 – 16:00-ig, míg pénteken csupán 07:30 –14:10 között van nyitva.
A Pannon Takarék Bank a hétfői napon hosszabb nyitva tartást biztosít az ügyfelek számára. Így
a helyben vagy Tatán legfeljebb 16:00-ig dolgozók számára 1 nap elérhetővé válik a bankfiók.
Azonban azoknak, akiknek a munkaideje 16:00 után ér véget, már nem lesz lehetőségük
Kocson ügyintézniük.

3. Egészségügyi szolgáltatások
Háziorvosi rendelő:
 hétfő (09:00-11:00 és 14:00-16:00)
 kedd (09:00-11:00; 13:00-15:00 recept írás, fekvőbeteg látogatás)
 szerda (09:00-10:00 bölcsőde; 10:00-11:00 csecsemő tanácsadás; 13:00-15:00
rendelés)
 csütörtök (09:00-11:00; 13:00-15:00 recept írás, fekvőbeteg látogatás)
 péntek (9:00-12:00)
Védőnői szolgálat:
 szerda (10:00-11:00 orvossal tartott tanácsadás; 13:00-15:00 nők, várandós anyák
részére tartott tanácsadás)
 csütörtök (10:00-12:00 csecsemő, kisgyermek részére tartott tanácsadás)
Fogorvosi rendelő: kedd (13:30-21:00), csütörtök (13:30-21:00)
Az egészségügyi szolgáltatók közül kiemelendő a fogorvosi rendelő rendelési idejének
kialakítása. A hét 2 napján (kedden és csütörtökön) 13:30 és 21:00 között fogadják a
pacienseket. A háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat esetében is szükséges lenne egy olyan
rendet kialakítani, ahol biztosítva lenne a hét 1-2 napján hosszabb rendelési idő, ezáltal az
ingázó emberek számára is elérhetővé válnának ezek a szolgáltatások.

4. Egyéb szolgáltatók
A gyógyszertár hétfőtől péntekig 08:00 – 12:00 és 12:30 – 16:30 között, míg a posta hétfőtől
péntekig 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00 között tart nyitva.
A gyógyszertár és a posta által biztosított nyitva tartás nincs összehangolva sem a helyben
dolgozók, sem pedig az ingázó emberek munkaidejével. A 15:00-ig nyitva tartó posta a Tatán
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vagy helyben 14:00-ig dolgozók számára biztosít csak lehetőséget az ügyintézésre. A 14:00-ig
Tatán dolgozóknak 2 busszal (14:15; 14:22) is lehetőségük van hazajutni Kocsra, így számukra
még elérhető lesz a posta nyitva tartási időben. Az ettől eltérő munkarendben dolgozó
embereknek azonban már nem lesz lehetőségük helyben elintézniük az ügyeiket. Emiatt
kénytelenek lesznek a Tatán hosszabb nyitva tartási időt biztosító gyógyszertárat, illetve postát
felkeresni.

3.1.2. Baj
Közlekedési kapcsolat
Baj egy zsáktelepülés, melyet egyedül Tata irányából lehet megközelíteni közúton, tehát nincs
sem átmenő, sem más irányba egyéb forgalma. Tatától mindösszesen 4,5 km-re található a
község. A Tata-Tóvároskert vasúti megállóhoz nagyon közel fekszik a település, ebből kifolyólag
azok, akik Bajról Tatabányára, Komáromba járnak dolgozni vagy iskolába, azok inkább a vasúti
közlekedést veszik igénybe. A vonalat a 8716 (Tata – Baj – Tata) viszonylat alkotja.
Tatáról munkanapokon, illetve szombaton 04:40-kor (vasárnaponként 05:15-kor) indul az első,
és 22:40-kor az utolsó járat (szombaton és vasárnap 21:45-kor) Bajra.
Munkanapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőben 30-45 percenként járnak buszok. A hét
minden napján közlekedik 7 járat Bajra a következő időpontokban: 06:25; 08:05; 09:20; 11:05;
12:40; 14:40; 20:00
Bajról Tatára munkanapokon 04:23-kor (szombaton 04:58-kor, vasárnap 05:33-kor) indul az
első, és 21:23-kor (szombaton és vasárnap 22:08-kor) az utolsó járat Tatára.
Munkanapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőben 15-55 percenként járnak buszok. A hét
minden napján közlekedik 7 járat Tatárara a következő időpontokban: 06:43; 08:23; 09:38;
11:23; 12:58; 15:00; 20:23

Általános közlekedési szempontok
Tata-Baj
Szombatonként 8 óra előtt 50-55 percenként indulnak járatok Bajra, míg azt követően 75-120
perc közötti időközönként közlekednek buszok. Az esti időszakban még ennél is ritkábban
indulnak autóbuszok, 17:45 után már csak 20:00-kor és 21:45-kor indulnak.
Vasárnaponként mindössze 4 járat indul Bajra (05:15-kor, 15:50-kor, 17:10-kor és 21:45-kor) a
mindennap közlekedő járatok mellett.
Baj-Tata
Szombatonként a Tatára induló első buszt (04:58) követően átlagosan 50 percenként indulnak
buszok 08:23-ig. Ezt követően 18:03-ig már csak 75-120 perc közötti időszakonként indulnak
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autóbuszok. A 18:03-as buszt követően 20:23-kor (140 perccel később) és 22:08-kor (105
perccel később) induló buszokkal lehet már csak eljutni Tatára.
Munkaszüneti napokon csupán 4 járat indul Tatára (05:33-kor, 16:13-kor, 17:28-kor és 22:08kor) a mindennap közlekedő járatok mellett.

Ügyintézési szempontok
1. Hivatali ügyintézés
Baj község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala hétfőn (08:00 – 16:00), szerdán (08:00 –
16:00) és pénteken (08:00 – 13:00) fogadja az ügyfeleket, amely szintén nem mondható
racionálisnak. Tatán, valamint helyben legfeljebb 15:00-ig dolgozó embereknek még
lehetőségük lesz elintézni a hivatali ügyeiket hétfőn és szerdán, azonban azoknak, akiknek a
munkaideje 15:00-t követően jár le, már nem lesz lehetőségük elintézni a hivatali ügyeiket.

2. Banki ügyintézés
A Pannon Takarék Bank kedden (07:30 – 16:00) és csütörtökön (07:30 – 16:00) tart nyitva.
A bankfiók tehát mindösszesen 2 nap, és csupán 16:00-ig biztosít ügyintézésre lehetőséget az
embereknek. Így azok az ingázók és helyben dolgozók, akiknek a munkaideje 15:00-nál tovább
tart, már nem tudják helyben elintézni banki ügyeiket. Erre megoldást jelentene, ha a bankfiók
által biztosított 2 nap egyikén hosszabb nyitvatartási idővel várnák az ügyfeleket.

Egészségügyi szolgáltatások
Az egészségügyi szolgáltatások az alábbiak szerint érhetőek el a településen:
Egészségház:
I-es körzet

II-es körzet:

Hétfő: 08.00 - 12.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csecsemő tanácsadás 12.00 - 13.00
Szerda: 08.00 - 11.30
Csütörtök: 13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 11.30

Hétfő: 13.00 - 17.00
Kedd: 08.00 - 11.00
Csecsemő tanácsadás 11.00 - 12.00
Szerda: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 08.00 - 12.00
Péntek: 08.00 - 11.30

Fogorvosi rendelő: hétfő (12:00-18:00), kedd (08:00-13:00), szerda (08:00-13:00), csütörtök
(08:00-13:00), péntek –
A Bajon működő háziorvosok szintén nem lesznek elérhetőek azok számára, akik 16:00-ig vagy
17:00-ig dolgoznak. Számumra már csak az ügyelet lesz elérhető a munkaidejük végét
követően.
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A fogorvosi rendelő estében a hétfői napokon hosszabb nyitva tartást biztosítanak a paciensek
számára. Azonban ez sem teszi lehetővé a 17:00-ig dolgozok számára, hogy igénybe vegyék a
fogorvosi szolgáltatásokat, mivel hétköznapokon Tata és Baj között 16:40 után csak 17:45-kor
indul busz, amellyel azonban már nem érnek oda időben a fogorvoshoz.

4. Egyéb szolgáltatók
A gyógyszertár hétfőtől csütörtökig 08:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00 között, míg pénteken 08:00–
13:00 tart nyitva.
A gyógyszertár hétfőtől csütörtökig viszonylag hosszabb nyitva tartást biztosít, mint a község
többi intézménye, szolgáltatója. Azonban ez már nem teszi lehetővé a 16:00-ig dolgozók
számára, hogy igénybe vegyék a gyógyszertári szolgáltatásokat, mivel hétköznapokon Tatáról
Bajra 16:00-kor és 16:40-kor indul busz. A 16:40-kor induló busz pár perccel 17:00 előtt ér csak
be a községbe.
A posta hétfőtől péntekig 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:30 tart nyitva.
A 15:30-ig nyitva tartó posta a Tatán vagy helyben 14:00-ig dolgozók számára biztosít csak
lehetőséget az ügyintézésre. A 14:00-ig Tatán dolgozóknak 2 busszal (14:15; 14:40) is
lehetőségük van hazajutni Bajra, így számukra még elérhető lesz a posta nyitva tartási időben.
Az ettől eltérő munkarendben dolgozó embereknek azonban már nem lesz lehetőségük
helyben elintézniük az ügyeiket. Emiatt kénytelenek lesznek a Tatán hosszabb nyitva tartási
időt biztosító postát felkeresni.

3.1.3. Dunaalmás – Neszmély
Közlekedési kapcsolat
Dunaalmás 10 km-re, míg Neszmély 12 km található Tatától. Mindkét község a 10-es főút és az
Esztergom–Almásfüzitő vasútvonal mellett fekszik. A Dunaalmás-Neszmély vonalon a 8700
(Tata – Süttő) és a 8401 (Tatabánya – Tata – Dunaalmás –Neszmély – Esztergom) jelzésű
viszonylatok közlekednek.
Tatáról munkanapokon 04:40-kor (szombaton és vasárnap 06:26-kor) indul az első, és 22:40kor az utolsó járat Dunaalmásra, illetve azon keresztül Neszmélyre.
Munkanapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőben 10-40 percenként járnak buszok, viszont a
köztes időszakban már csak 60-90 percenként indulnak. A hét minden napján közlekedik 4 járat
Dunaalmásra és Neszmélyre a következő időpontokban: 07:10; 17:10; 20: 10; 22:40
Neszmélyről (Dunaalmáson keresztül) a hét minden napján 04:46-kor indul az első, míg 21:59kor az utolsó buszjárat Tatára.
Munkanapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőben 10-40 percenként járnak buszok, viszont a
köztes időszakban már csak átlagosan 60 percenként indulnak.
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A hét minden napján közlekedik 9 járat Neszmélyről (Dunaalmáson keresztül) Tatára a
következő időpontokban: 04:46; 07:19; 09:54; 11:54; 12:54; 15:49; 17:54; 19:18; 21:59
A 4. sz. vasútvonal érinti Dunaalmás és Neszmély településeket. Mind Esztergomból, mind
pedig Komáromból naponta csupán 2-2 alkalommal indulnak személyvonatok, melyek érintik
Dunaalmást és Neszmélyt is. Esztergomból 07:10-kor és 16:17-kor, míg Komáromból 05:18-kor
és 14:14-kor indulnak vonatok Dunaalmásra és Neszmélyre.

Általános közlekedési szempontok
Tata – Dunaalmás – Neszmély
Szombaton és vasárnap Tatáról az első busz 06:26-kor indul, majd pedig 07:10-kor a következő.
Ezt követően 2 órát kell várni a következő busz indulásáig. Ez mindenképp problémát jelenthet
a pénteken, Tatán éjszakai műszakban dolgozó emberek számára, mert amennyiben nem érik
el az elsőként induló járatot, akkor viszonylag sok időt kell várniuk a következő busz indulásáig.
Továbbá a szombati menetrend a következő járatok között 2, illetve 3 órás „üresjáratot” jelent:
07:10-09:10; 14:10-16:10; 17:10-20:10; 20:55-22:40
Vasárnap pedig a következő járatok között számíthatunk 120, illetve 180 perces réseket: 07:1009:10; 09:10-12:10; 13:10-15:10; 15:10-17:10; 17:10-20:10; 20:55-22:40

Neszmély – Dunaalmás – Tata
A hétvégi menetrend alapján a mindennap induló járatokon kívül szombaton 3 (08:16; 14:54;
19:54), vasárnap pedig csupán 1 (19:54) járat indul Tatára.
Az első járat (04:46) után közel 2 és fél óra elteltével indul majd csak a következő járat. Ezt
követően pedig 60-120 percenként indulnak buszok Tatára Neszmélyről (Dunaalmáson
keresztül). Vasárnap van olyan időszak, amikor közel 3 órán keresztül nem biztosított a bejutás
Tatára.

Ügyintézési szempontok
1. Hivatali ügyintézés
Neszmély község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala hétfőn 08:00 – 12:00 és 13:00 –
16:00 között, szerdán 13:00 – 16:00 között, illetve pénteken 8:00 – 12:00 között fogadja az
ügyfeleket. Míg a pénztári órák a következők szerint alakulnak: hétfő: 09:30 – 12:00 és 13:00 –
15:30; szerda: 13:00 – 15:00; péntek: 09:30 – 12:00
Dunaalmás község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadási rendje és
pénztári órái megegyeznek Neszmélyével.
A hétfői napokon 14:00-ig vagy 15:00-ig Tatán dolgozóknak 3 busszal (14:25; 14:30; 15:10) is
lehetőségük van hazajutni Neszmélyre, így számukra még elérhető lesz a Polgármesteri Hivatal
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ügyfélfogadási időben. Az ettől eltérő munkarendben dolgozó embereknek azonban már nem
lesz lehetőségük helyben elintézniük az ügyeiket.
2. Banki ügyintézés
Neszmély
A településen nem található egyetlen bankfiók sem.
Dunaalmás
A Pannon Takarék Bank mindössze 2 nap áll az ügyfelek rendelkezésére, kedden és csütörtökön
07:30 és 16:00 között. A postához hasonlóan a bankfiók nyitva tartása is erősen bekorlátozza
az ügyeiket intézni kívánó embereket.
A Pannon Takarék Bank Dunaalmáson tehát mindössze 2 nap biztosít ügyintézésre lehetőséget
az ügyfelek számára. Tatán, valamint helyben legfeljebb 15:00-ig dolgozó embereknek még
lehetőségük lesz elintézni a banki ügyeiket kedden és csütörtökön, azonban azoknak, akiknek
a munkaideje 15:00-t követően jár le, már nem lesz lehetőségük elintézni a banki ügyeiket.
Erre megoldást jelentene, ha a bankfiók által biztosított 2 nap egyikén hosszabb nyitvatartási
idővel várnák az ügyfeleket.

3. Egészségügyi szolgáltatások
Neszmélyen a háziorvosi rendelő hétfőtől szerdáig, valamint pénteken 08:00 és 12:00 között,
míg csütörtökön 14:00 és 17:00 között biztosít rendelési időt a betegek számára. Ezzel szemben
a fogászati rendelő sokkal rugalmasabb nyitva tartással várja a pácienseket. Ugyanis kedden és
csütörtökön 14:00 és 19:00 között biztosít ellátást, míg szerdán és pénteken 09:00 és 14:00
között.

4. Egyéb szolgáltatók
- Neszmély
A gyógyszertár hétfőtől szerdáig 07:45 – 16:00, csütörtökön 07:45 – 18:00, míg pénteken
07:45– 15:00 között tart nyitva. A gyógyszertár a csütörtöki napon hosszabb nyitva tartással
várja az embereket. Véleményünk szerint csütörtökhöz hasonlóan legalább még 1 napon
biztosítani kellene a hosszabb nyitva tartást, annak érdekében, hogy az ingázok számára is
elérhető legyen a szolgáltatás.
A posta hétfőtől péntekig 08:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00 közötti nyitva tartással várja az
ügyfeleket.
A 14:00-ig vagy 15:00-ig Tatán dolgozóknak 3 busszal (14:25; 14:30; 15:10) is lehetőségük van
hazajutni Neszmélyre, így számukra még elérhető lesz a posta ügyfélfogadási időben. Az ettől
eltérő munkarendben dolgozó embereknek azonban már nem lesz lehetőségük helyben
elintézniük az ügyeiket.
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- Dunaalmás
A posta hétfőtől péntekig 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00 közötti nyitva tartással várja az
ügyfeleket, amely egyáltalán nem igazodik az ügyféligényekhez. Dunaalmásról főképp Tatára
és Komáromba ingáznak az emberek, és a posta jelenlegi nyitva tartása nem teszi lehetővé a
dunaalmási lakosoknak, hogy lakóhelyükön intézzék ügyeiket, így a környező nagyobb
településeken hosszabb nyitva tartást biztosító postahivatalokat kell igénybe venniük.

3.1.4. Naszály
Közlekedési kapcsolat
Naszály mindössze 8 km-re található Tatától. A vonalat a 8741 (Tata – Naszály – Almásfüzitő),
a 8726 (Tata – Dióspuszta –Naszály) és a 1824 (Dunaújváros – Székesfehérvár – Tata – Naszály
– Komárom) viszonylatok alkotják.
Tatáról munkanapokon 04:55-kor, szombaton 04:16-kor és vasárnap 05:30-kor indul az első
busz Naszályra, míg az utolsó munkanapokon 22:45-kor, szombaton és vasárnap pedig 21:10kor.
Munkanapokon, a reggeli és a délutáni csúcsidőben 30-50 percenként járnak buszok, viszont a
köztes időszakban már csak átlagosan 60-90 percenként indulnak. A hét minden napján
közlekedik 5 járat Naszályra következő időpontokban: 05:30; 09:04; 11: 30; 14:55; 16:55
Naszályról Tatára munkanapokon 04:16-kor, szombaton és vasárnap 04:01-kor indul az első
buszjárat, míg az utolsó munkanapokon és szombaton 20:45-kor, vasárnap pedig 19:37-kor.
Munkanapokon, a reggeli és a délutáni csúcsidőben 20-55 percenként indulnak járatok, míg a
köztes időszakban jellemzően 60-90 perc közötti időközönként. A hét minden napján csupán 3
járat közlekedik Naszályról Tatára a következő időpontokban: 05:50; 15:42; 19:37

Általános közlekedési szempontok
Tata – Naszály
A szombati menetrend alapján átlagosan 60-90 percenként juthatunk el Tatáról Neszmélyre.
Azonban vannak olyan időszakok, ahol 2-3 órás rések vannak a menetrendben. Ilyen például a
11:30 és a 13:30, a 14:55 és a 16:55, illetve a 16:55 és a 19:53 közötti időszak. Továbbá a
munkanapra érvényes menetrendhez képes változás, hogy szombat és vasárnap az utolsó busz
21:10-kor indul Tatától. Figyelembe véve, hogy a Naszályon élő fiataloknak nem sok
lehetőségük van a lakóhelyükön szórakozni, ezért jellemzően Tatára járnak át ebből a célból.
És mivel a munkanapokon közlekedő, 22:45-kor induló busz nem közlekedik hétvégén, ezért
már jóval korábban, a 21:10-es utolsó járattal tudnak csak hazajutni a fiatalok. Véleményünk
szerint a szombati napokon is biztosítani kellene a 22:45-kor induló járatot.
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A vasárnapi menetrend az 5 mindennap közlekedő járat mellett csupán még 3 járatot biztosít
a Tatától Naszályra utazni kívánó embereknek. Átlagosan 2-3 óránként indulnak buszok a hét
utolsó napján.

Naszály – Tata
A munkanapokra érvényes menetrendben vannak olyan időszakok, amikor 2-3 órán keresztül
nem biztosított helyközi közlekedéssel a Tatára történő bejutás, mint például 08:22 és 10:42,
10:42 és 12:56, valamint 16:42 és 18:45 között. Továbbá kiemelendő, hogy 20:45-kor indul az
utolsó autóbusz Tatára. Itt ismét talán a fiatalok számára jelenthet problémát az utolsó járat
ily korai indulása.
A szombati menetrendben szintén hasonló rések vannak, mint a munkanapokra jellemző
menetrend esetében. Ezeken felül van egy időszak, 16:07 és 19:37 között, amikor is 3 és fél
órán keresztül nem indul buszjárat Tatára. Véleményünk szerint a 2 járat között indokolt lenne
legalább 1 járatot indítani, a 3 és fél órás rés sokszor problémát jelent a község lakói számára.
Az előzőekben a Tata-Naszály útvonal kapcsán tárgyalt utolsó járat kapcsán, az ott leírtakra
hivatkozva, a Naszály-Tata irányban is indokolt lehet egy későbben induló járatot közlekedtetni
Tatára.

Ügyintézési szempontok
1. Hivatali ügyintézés
Nem áll rendelkezésre friss adat.
2. Banki ügyintézés
A Pannon Takarék Bank mindössze 2 nap áll az ügyfelek rendelkezésére, kedden és csütörtökön
07:30 és 16:00 között. A postához hasonlóan a bankfiók nyitva tartása is erősen bekorlátozza
az ügyeiket intézni kívánó embereket.
Tatán, valamint helyben legfeljebb 15:00-ig dolgozó embereknek még lehetőségük lesz
elintézni a banki ügyeiket kedden és csütörtökön, azonban azoknak, akiknek a munkaideje
15:00-t követően jár le, már nem lesz lehetőségük elintézni a banki ügyeiket Naszályon. Erre
megoldást jelentene, ha a bankfiók által biztosított 2 nap egyikén hosszabb nyitvatartási idővel
várnák az ügyfeleket.

3. Egészségügyi szolgáltatások
Nem áll rendelkezésre friss adat.
4. Egyéb szolgáltatók
A gyógyszertár hétfőtől péntekig 08:00 – 15:00 között tart nyitva.
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Tatán, valamint helyben legfeljebb 14:00-ig dolgozó embereknek még lehetőségük lesz
Naszályon igénybe venni a gyógyszertár szolgáltatásait, azonban azoknak, akiknek a
munkaideje 15:00-t követően jár le, már nem lesz lehetőségük helyben vásárolni. Erre
megoldást jelentene, ha a gyógyszertár által biztosított napok legalább egyikén hosszabb
nyitvatartási idővel várnák az ügyfeleket.

A posta hétfőtől péntekig 08:00 – 12:00 és 12:30 – 16:00 közötti nyitva tartással várja az
ügyfeleket.
Tatán, valamint helyben legfeljebb 15:00-ig dolgozó embereknek még lehetőségük lesz
elintézni a banki ügyeiket, azonban azoknak, akiknek a munkaideje 15:00-t követően jár le, már
nem lesz lehetőségük elintézni azokat Naszályon. Erre megoldást jelentene, ha a posta által
biztosított napok legalább egyikén hosszabb nyitvatartási idővel várnák az ügyfeleket.
Mivel Naszályról is nagyon sokan ingáznak Tatára, ezért kénytelenek a munkaidejük végét
követően a Tatán hosszabb nyitva tartást biztosító postát vagy gyógyszertárat felkeresni. Ennek
következtében nem tudnak az első adandó alkalommal hazautazni, hanem csak egy későbbi
járattal.

3.1.5. Tardos – Vértestolna

Közlekedési kapcsolat
Tatáról a 11 km-re található Tardosra és a 13 km-re fekvő Vértestolnára Agostyánon keresztül
juthatunk el. A vonalat a 8406 jelzésű (Tata – Tardos – Vértestolna – Tarján – Tatabánya)
viszonylat látja el.
Tatáról munkanapokon 05:40-kor, szombaton és vasárnap pedig 06:35-kor indul az első busz
Tardosra és Vértestolnára, míg az utolsó 22:40-kor.
A hét minden napján közlekedik 4 járat Tardosra és Vértestolnára a következő időpontokban:
06:35; 09:10; 15:00; 22:40
Vértestolnáról (Tardoson keresztül) a hét minden napján az első busz Tatára 04:25-kor indul
(Tardosról 04:38-kor), míg az utolsó 20:50-kor, Tardosról 21:07-kor, míg szombaton és vasárnap
Vértestolnáról 20:58-kor, Tardosról pedig 21:11-kor.
A hét minden napján közlekedik 3 járat Vértestolnáról (Tardoson át) Tatára a következő
időpontokban: 04:25; 10:58; 17:43
Általános közlekedési szempontok
Tata – Tardos – Vértestolna
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A 8406 jelzésű vonalon, munkanapokon mindössze 12 járat közlekedik, amely 55-85 perces
réseket teremt a délelőtti és a délutáni csúcsidőben, továbbá 2-3 órás rések is adódnak a
Tardosra és Vértestolnára közlekedő járatszámból adódóan.
Szombaton és vasárnap Tatáról Vértestolnára és Tardosra szintén nem egyszerű a közlekedés,
ugyanis 2 induló járat között a legrövidebb intervallum 65 perc, míg a leghosszabb 165 perc. A
vasárnapi menetrendben még nagyobb rések vannak, átlagosan 80-195 perc „üresjárat” van
az egyes járatok között.
Ezen a vonalon pozitív tényezőként emelnénk ki, hogy az utolsó járat 22:40-kor indul Tatáról,
ami a járás többi településének menetrendjét nézve ideálisnak mondható.
Vértestolna – Tardos – Tata
Munkanapokon 11 buszjárat igénybevételével lehet Vértestolnáról (Tardoson keresztül) Tatára
eljutni. Továbbá indul 1 járat (11:30-kor) Tardosról (helyből) Tatára, amely nem érinti
Vértestolnát. A kevés járatszámból adódóan átlagosan 50-80 perc közötti intervallumok vannak
az egyes járatok között. Az utolsó járat pedig viszonylag korán (20:50-kor) indul Vértestolnáról
(21:07-kor Tardosról).
Szombaton és vasárnap a Vértestolnáról és Tardosról a jelenlegi menetrend alapján nem
egyszerű bejutni Tatára, ugyanis 2 induló járat között a legrövidebb intervallum 46 perc, míg a
leghosszabb 208 perc. A vasárnapi menetrendben még nagyobb rések vannak, átlagosan 100190 perc „üresjárat” van az egyes járatok között.

Ügyintézési szempontok
1. Hivatali ügyintézés
Vértestolna község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala hétfőtől csütörtökig 07:30 és
16:00, míg péntekenként 07:30 és 13:30 fogadja az ügyfeleket.
A Tatán legfeljebb 14:00-ig dolgozóknak nincs lehetőségük hazajutni Vértestolnára helyközi
autóbusszal, így számukra már nem lesz elérhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
időben. 13:10 után 15:00-kor indul csak busz, közel 2 órás „üresjárat” után.
Tardos a hivatali ügyintézés rendje az alábbiak szerint alakul:



Hétfő, szerda: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

2. Banki ügyintézés
Tardos
A Pannon Takarék Bank mindössze 3 nap áll az ügyfelek rendelkezésére, hétfőn 07:30 – 17:00,
szerdán 07:00 – 16:00 és pénteken 07:30 – 14:10 között. A postához hasonlóan a bankfiók
nyitva tartása is erősen bekorlátozza az ügyeiket intézni kívánó embereket.
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A Tatán 15:00-ig dolgozó emberek számára 16:15-kor indul az első busz Tardosra, amivel csak
a hétfői napon tudnak ügyintézni, amikor is 17:00-ig tart nyitva a bankfiók.
Vértestolna
A településen nem található egyetlen bankfiók sem.

3. Egészségügyi szolgáltatások
Vértestolna
A községben a háziorvosi szolgálat kedden és csütörtökön 12:00 és 14:00 között biztosított.
Védőnői szolgálat az alábbiak szerint alakul:



egészséges csecsemő és kisgyermek tanácsadás: csütörtökön 09:00 és 11:00 között
várandós tanácsadás: csütörtökön 11:00 és 12:00 között

Tardos
Az orvosi rendelés az alábbiak szerint alakul a településen:



Hétfő: 13:00 – 16:00
Kedd, csütörtök: 08:00 – 09:00
Szerda, péntek: 08:00 –11:30

A védőnői szolgálat Tardos községgel megegyező.

4. Egyéb szolgáltatók
Tardos
A posta hétfőn 08:00 – 12:00 és 12:30 – 17:00, keddtől csütörtökig 08:00 – 12:00 és 12:30 –
16:00, pénteken pedig 08:00 – 15:00 közötti nyitva tartással várja az ügyfeleket.
A gyógyszertár a hétfői napon hosszabb nyitva tartást biztosít az emberek számára, viszont
azok akik vagy helyben, vagy Tatán 17:00-ig dolgoznak ezt a szolgáltatást sem tudják igénybe
venni helyben.
Vértestolna
A községben postapartner működik, amely hétfőtől péntekig 08:00 és 10:00 között fogadja az
ügyfeleket.
A Vértestolnán működő postapartner nyitva tartása teljes mértékben kizárja a helyben, vagy
Tatán dolgozó embereket a posta nyújtotta szolgáltatások igénybevételének lehetőségéből.
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3.1.6. Szomód – Dunaszentmiklós
Közlekedési kapcsolat
Szomód 6 km-re fekszik Tatától. A községet az 1-es főútról letérve a 11136 sz. bekötő úton,
illetve a 10-es főútról Neszmély és Süttő között félúton található útról érhető el
Dunaszentmiklóson keresztül.
Dunaszentmiklós 11 km-re található Tatától, melyet 1-es főútról letérve Szomód felől lehet
megközelíteni, valamint a 10-es főútról Neszmély és Süttő között félúton található úton
keresztül is elérhető.
Tatáról Szomódra és Dunaszentmiklósra a 8706 jelzésű (Tata – Szomód – Dunaszentmiklós)
viszonylat közlekedik.
Munkanapokon az első busz Szomódra 04:25-kor, Dunaszentmiklósra 05:10-kor indul, az utolsó
pedig 22:50-kor. Szombaton Szomódra az első járat 06:40-kor, míg vasárnap 07:45-kor indul.
Az utolsó járat mindkét nap 22:45-kor indul el a tatai autóbusz-állomásról. Dunaszentmiklós
esetében szombaton 06:40-kor, vasárnap pedig 07:45-kor indul. Az utolsó járat mindkét nap
20:35-kor indul el a tatai autóbusz-állomásról.
A hét minden napján közlekedik 7 járat Szomódra és Dunaszentmiklósra a következő
időpontokban: 07:45; 09:45; 12:40; 14:45; 17:50; 18:40; 20:35

Szomódról Tatára munkanapokon 04:41-kor indul az első busz, míg az utolsó 21:09-kor.
Dunaszentmiklósról pedig az első járat 05:01-kor, míg az utolsó 21:01-kor indul.
Szombaton és vasárnap Dunaszentmiklósról Tatára 05:36-kor indul az első, és 21:01-kor az
utolsó autóbusz. Szomódról szombaton 05:07, kor, vasárnap 05:47-kor indul az első, míg
21:09-kor indul az utolsó járat mindkét napon.
A hét minden napján közlekedik 6 járat Dunaszentmiklósról (Szomódon keresztül) Tatára a
következő időpontokban: 08:19; 10:16; 13:14; 18:21; 19:19; 21:09

Általános közlekedési szempontok
Tata – Szomód – Dunaszentmiklós
Munkanapokon, a reggeli csúcsidőben Dunaszentmiklósra átlagosan 30 percenként indulnak
járatok, míg Szomódra ennél jóval sűrűbben, átlagosan 10-30 percenként. Ennek az az oka,
hogy a reggeli órákban 3 járat olyan járat (04:25; 05:35; 06:10) is indul, amely csak Tata és
Szomód közlekedik.
A reggeli csúcsidőt követően, 07:45 és 09:45 között van egy 2 órás intervallum, amikor nem
indul járat Tatáról. Ezután Dunaszentmiklósra és Szomódra is 30-95 perc közötti időszakonként
indulnak buszok. A délutáni csúcsidőben Szomódra viszonylag sűrűn, 15-35 percenként
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közlekednek járatok, ellenben Dunaszentmiklós esetében átlagosan 30-60 perc van 1-1 induló
járat között. Ez szintén abból adódik, hogy a délutáni csúcsidőben 3 járat (14:20; 15:45; 16:35)
csak Tata és Szomód között közlekedik. Az esti időszakban közel 2 órás intervallumok vannak a
Dunaszentmiklósra közlekedő járatok között. Szomód esetében ebben az időszakban is van egy
olyan járat (19:25), amely nem érinti Dunaszentmiklóst, csak Szomódot. Az utolsó járat
munkanapokon 22:50-kor indul a tatai autóbusz-állomásról.
A szombati menetrend alapján Dunaszentmiklósra csupán 3 járat indul (06:40; 11:05; 15:45) a
mindennap közlekedő járatok mellett, míg Szomódra ezeken túl 2 járat (15:00; 22:45) indul
még Tatáról. A szombati menetrend alapján 20:35-kor eljön az utolsó járat Dunaszentmiklósra,
ezzel szemben Szomódra 22:45-kor is indul egy busz. Véleményünk szerint ez problémát
okozhat a Dunaszentmiklósi lakosok számára.
A vasárnapi menetrend még inkább megnehezíti a 8706 jelzésű vonalon való közlekedés. A hét
utolsó napján mindössze 1 járat (15:45-kor) indul Tatáról a mindennap közlekedő járatok közül,
tehát összességében 8 busszal lehet eljutni Dunaszentmiklósra. Szomód esetében se sokkal
jobb a helyzet. Itt az előbb említett járaton felül plusz 1 járat közlekedik, 22:45-kor.

Dunaszentmiklós – Szomód – Tata
Munkanapokon 17 járat indul Dunaszentmiklósról (ebből 6 mindennap közlekedik), míg
Szomódról 24. Ez ebből adódik, hogy van 7 olyan járat (04:41; 05:21; 06:12; 06:27; 14:38;
16:07; 16:53) amely csak Szomód és Tata között közlekedik, így Szomódról a reggeli és a
délutáni csúcsidőben 10-30 percenként lehet bejutni Tatára. A köztes időszakban pedig
átlagosan 40-60 percenként közlekednek autóbuszok. Dunaszentmiklós esetében a reggeli és
a délutáni csúcsidőben átlagosan 25-55 percenként közlekednek járatok, a köztes időszakban
pedig átlagosan 60-90 percenként. Az utolsó járat viszonylag korán, 21:01-kor indul el
Dunaszentmiklósról (Szomódról 21:09-kor). Ez gondot okozhat az községek lakói számára.

Dunaszentmiklósról és Szomódról a szombati napokon 60-90-120 percenként indulnak buszok
Tatára. 8 és 10 óra között, 13 és 15 óra között, 16 és 18 óra, illetve 19 és 21 óra között 2 órás
„üresjáratok” nehezítik meg a közlekedést Tatára.
A vasárnapi menetrend még inkább megnehezíti a tömegközlekedéssel való közlekedést. 60120-180 percenként indulnak buszok Szomódon keresztül Dunaszentmiklósról.

Ügyintézési szempontok
1. Hivatali ügyintézés
Szomód
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Szomód község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala hétfőn 08:00-12:00 és 13:00-17:00
között, szerdán 08:00-12:00 és 13:00-16:00 között, illetve pénteken 08:00-12:00 között
fogadja az ügyfeleket.
Szomód Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala a hét egy napján (hétfő), hosszabb
ügyfélfogadási időt biztosít az ügyfelek számára.
Dunaszentmiklós
Dunaszentmiklós község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala hétfőn 08:00 – 12:00 és
13:00 – 16:00 között, szerdán 13:00 – 16:00 között, illetve pénteken 8:00 – 12:00 között fogadja
az ügyfeleket. Míg a pénztári órák a következők szerint alakulnak: hétfő: 09:30 – 12:00 és 13:00
– 15:30; szerda: 13:00 – 15:00; péntek: 09:30 – 12:00

2. Banki ügyintézés
Szomód
A Pannon Takarék Bank hétfőn 07:30-17:00 között, szerdán 07:30-16:00 között, illetve
pénteken 07:30-14:10 között biztosít ügyfélfogadási időt.
A bankfiók mindössze 3 nap biztosít ügyintézésre lehetőséget a lakosság számára. Hétfői
napokon hosszabb nyitva tartással várjak az ügyfeleket. Így a Tatán legfeljebb 16:00-ig dolgozó
embereknek is lehetőségük lesz lakóhelyükön ügyintézni.
Dunaszentmiklós
A településen nem található egyetlen bankfiók sem.

3. Egészségügyi szolgáltatások
Szomód
Védőnői szolgálat
Hétfő: 8.00-10.00h: önálló védőnői tanácsadás nők és várandós anyák részére
Kedd: 13.30-15.30h: önálló védőnői tanácsadás kisgyermekek részére
Szerda: iskolai, óvodai nap
Csütörtök: 8-13 h csecsemő tanácsadás - közben 11 h-tól orvosi tanácsadást tart Dr. Jordán
Gyula
Péntek: Dunaszentmiklós

Dunaszentmiklós
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A háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat kedden 12:00 és 14:00 között, míg pénteken 08:00
és 09:00 között várja a pacienseket.
A településen működő háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat mindössze 2 napon biztosított,
keddenként 2 órában és a pénteki napokon 1 órában. Véleményünk szerint igény lenne más
napokon is biztosítani háziorvosi és védőnői szolgálatot.

4. Egyéb szolgáltatók
Szomód
A községben működő posta hétfőn 08:00-12:00 és 12:30-17:00 között, kedden 08:00-12:00 és
12:30-15:00 között, szerdától péntekig pedig 08:00-12:00 és 12:30-16:00 között fogadja az
ügyfeleket.
A gyógyszertár hétfőn, szerdán és pénteken 09:00 és 13:00 között, míg kedden és csütörtökön
14:00 és 18:00 között tart nyitva.
A gyógyszertár nyitva tartási idejének a kialakításakor már figyelembe vették azt, hogy a
lakosság nagy része Tatára ingázik, ezért számukra is biztosítanak 2 napot, amikor hosszabb
nyitva tartással várjak az embereket. Ugyanis a településen működő gyógyszertár hétfőn,
szerdán és pénteken 09:00 és 13:00 között, míg kedden és csütörtökön 14:00 és 18:00 között
tart nyitva.
Véleményünk szerint a gyógyszertár által alkalmazott nyitvatartási rendet a Szomódon működő
valamennyi szolgáltatónak át kellene vennie. Ezáltal minden fontosabb ügyet el tudnának
intézni az emberek a lakóhelyükön a munkaidejük végét követően.
Dunaszentmiklós
A községben mobilposta működik, amely munkanapokon 10:00 és 10:30 között, a
Polgármesteri Hivatal előtt fogadja az ügyfeleket.
A Dunaszentmiklóson működő mobilposta elérhetősége egyáltalán nem illeszkedik a többnyire
ingázó lakosság munkaidejéhez.

3.2. Tatához kötődő ügyintézés
Tata a Tatai járás közigazgatási központja. Ebből adódóan szinte minden közintézmény,
közszolgáltató, bankfiók kirendeltsége elérhető a városban. Tekintettel arra, hogy a járás többi
településén nem elérhetőek ezek az intézmények, szolgáltatók, emiatt a járáshoz tartozó
teleülések lakói kénytelenek beutazni Tatára, és ott elintézni az ügyeiket.
Az egyes településekről személyautóval, helyközi és távolsági buszokkal (valamint Neszmélyről
és Dunaalmásról vonattal is) juthatnak el Tatára az emberek.

29

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a járáshoz tartozó egyes települések és Tata között
közlekedő helyközi járatok elérhetőségei, figyelembe véve az eltérő munkarendeket.

Kocs – Tata irány
Azok a kocsi lakosok, akik 14:00-ig, 15:00-ig, 16:00-ig, 17:00-ig dolgoznak lakóhelyükön, azok
számára biztosított a Tatára való bejutás helyközi autóbuszokkal. Tehát a dolgozók eltérő
munkarendjéhez igazodva került kialakításra Kocs és Tata között a menetrend. Azonban
említést érdemel, hogy 13:52 után 15:13-kor indul a következő járat Tatára, így azoknak, akik
14:00-ig dolgoznak Kocson, viszonylag sok időt kell várniuk a következő járat indulására. Emiatt,
ha valamely intézmény csupán 15:00-ig tart nyitva, akkor már nem tudják elintézni az ügyeiket.

Baj –Tata irány
Baj és Tata között is biztosított a helyközi közlekedés a 14:00-ig, 15:00-ig, 16:00-ig, 17:00-ig
dolgozó emberek számára. Azonban itt is van egy probléma menetrenddel, ugyanis 16:23 után
17:03-kor indul a következő járat, melyet a 17:00-ig dolgozó emberek nem tudnak elérni. Így
számukra az egyes intézmények, szolgáltatók által biztosított hosszabb nyitva tartás (18:00-ig)
sem lesz elérhető.

Neszmély – Dunaalmás – Tata irány
Neszmélyről Dunaalmáson keresztül lehet eljutni Tatára. A jelenleg érvényes menetrend
alapján a 14:00-ig, illetve a 15:00-ig dolgozó emberek számára nincs lehetőség elérni a 15:00ig, illetve 16:00-ig tartó ügyfélszolgálati időt. A 16:00-ig dolgozók a 16:29-es járattal tudnak
eljutni Tatára, azonban a busz 16:49-re ér be a városba, és a 17:00-ig nyitva tartó
intézményeket és szolgáltatókat már nem valószínű, hogy elérik. A 17:00-ig dolgozók számára
nincs olyan buszjárat, amellyel a 18:00-ig nyitva tartó ügyfélszolgálatokat el tudnák érni.
Összességében elmondható, hogy Neszmélyről és Dunaalmásról nem minden helyben dolgozó
számára biztosított az ügyintézés Tatán.

Naszály – Tata irány
Naszályról a jelenlegi menetrend alapján úgy indulnak járatok, hogy az adott óra utolsó
perceiben érnek csak be Tatára. Például a 14:34-es busz 14:49, a 15:42-es busz 15:52-re, míg
a 16:42-es busz 16:57-re ér csak be Tatára. Így a 14:00-ig dolgozók nem érik el a 15:00-ig, 15:00ig dolgozók a 16:00-ig, míg 16:00-ig dolgozók a 17:00-ig a nyitva tartó ügyfélszolgálatokat. A
17:00-ig dolgozó embereknek pedig egyáltalán nincs lehetőségük az ügyintézésre Tatán,
ugyanis 16:42 után csak 18:45-kor indul busz Tatára.

Vértestolna – Tardos – Tata irány
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Vértestolnáról Tardoson keresztül lehet eljutni Tatára. Naszályhoz hasonlóan a jelenlegi
menetrend megnehezíti a Tatára történő helyközi közlekedést. A Vértestolnán, illetve Tardoson
14:00-ig dolgozó emberek csak a 16:00-ig elérhető ügyfélszolgálatokon tudnak ügyintézni. A
15:00-ig dolgozók szintén pedig csak a 17:00-ig ügyfélfogadási időt biztosító intézményekben,
szolgáltatóknál tudják elintézni ügyeiket. A 16:00-ig, valamint 17:00-ig dolgozók számára pedig
egyáltalán nem biztosított helyközi járattal Tatára való bejutás.

Dunaszentmiklós – Szomód – Tata irány
Dunaszentmiklósról Szomódon keresztül lehet eljutni Tatára. A 14:00-ig és 15:00-ig dolgozók
számára biztosított az időben történő bejutás Tatára, azonban 16:00-ig és 17:00-ig dolgozók
számára (Naszályhoz hasonlóan) úgy indulnak járatok, hogy az adott óra utolsó perceiben
érnek csak be Tatára. Tehát a 16:26-os busz 16:47-re, míg a 17:26-os busz 17:46-ra ér be
Tatára.

1. Hivatali ügyintézés
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hétfőn (08:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 között), szerdán
(13:00 – 15:30 között) és pénteken (08:00 – 12:00 között) fogadja az ügyfeleket. Az
ügyfeleknek lehetőségük van továbbá a helyi iparűzési adóbevallásukat elektronikus
ügyintézés keretében benyújtani.
A Hivatal nyitva tartási ideje egyáltalán nem mondtató racionálisnak. Ugyanis sem a helyi
lakosoknak, sem pedig a járás többi településének lakosai számára nem elérhető, abban az
esetben, ha a munkaidejük 16:00-ig vagy 17:00-ig tart.
A Tatai Járási Hivatal Okmányiroda sokkal rugalmasabb nyitva tartással várja az ügyfeleket.
Hétfői napokon már 07:00-tól egészen 17:00-ig tart nyitva, így lehetőségük van az embereknek
még a munkaidejük kezdete előtt elintézni az Okmányirodához kapcsolódó ügyeiket. Továbbá
szerdán és csütörtökön 18:00-ig fogadja az ügyfeleket az Okmányiroda.
A Tatai Járási Földhivatal ügyfélfogadási rendje szintén nem mondható racionálisnak. Csupán
a hét 3 munkanapján fogadják az ügyfeleket. Hétfőn 13:00 – 16:30 között, szerdán 08:00 –
15:00 között, valamint pénteken 08:00 – 12:00 között.
Az egyes, tatai járáshoz tartozó települések kapcsán a fentiekben tárgyalt helyközi autóbusz
menetrendek a települések nagy részénél nincs összhangban a hivatalok nyitva tartási
idejével.

2. Közszolgáltatók
Tatán az alábbi közszolgáltatók működtetnek ügyfélszolgálatot:



Északdunántúli Vízmű Zrt. – ÉDV Zrt.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt.
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Magyar Telekom Nyrt. Partner üzlet - LSS' COM Kft.
Pr-Telecom Zrt.
Vidanet Zrt.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. hosszított nyitva tartással várja az ügyfeleket hétfői napokon.
Viszont a hét többi napján csak 15:00-ig lehet ügyintézni, pénteken pedig szünnap van.
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. mindössze a hét 2 napján biztosít ügyfélszolgálati
időt. Keddenként 12:00 – 18:00-ig, valamint péntekenként 08:00 – 14:00-ig fogadják az
ügyfeleket. Igaz, hogy a hét csupán 2 napján lehet az E.ON-nál ügyintézni, azonban azzal, hogy
az egyik nap délután, a másik nap pedig délelőtt tartanak nyitva, azzal az ügyféligényeknek
eleget tesznek.
A Magyar Telekom Nyrt. Partner üzlete (LSS' COM Kft.) hétfőtől péntekig 09:00 és 17:00 között
fogadja az ügyfeleket. Pozitív dologként megemlítendő, hogy a szombati napokon, 09:00 és
12:00 között is lehetősége van az embereknek ügyintézésre az üzletben.
A Pr-Telecom Zrt. hétfőn és csütörtökön 08:00 – 18:00 között, kedden és szerdán 08:00 – 17:00
között, míg péntekenként 08:00 – 12:00 között biztosít ügyfélfogadási időt az ügyfelek
számára. A Pr-Telekom esetében ideálisnak mondható az ügyfélfogadási rend kialakítása.
A Vidanet Zrt. hétfőn, kedden és szerdán 08:00 – 16:20-ig, csütörtökön 08:00 – 20:00-ig, illetve
pénteken 08:00 – 12:00-ig fogadja az ügyfeleket. Említésre méltó, hogy a csütörtöki napokon
20:00-ig tart nyitva az üzlet.

3. Banki ügyintézés
Tatán az alábbi bankok működtetnek bankfiókot:
 CIB Bank (hétfő: 08:30 – 17:00, kedd-csütörtök: 08:30 – 16:00, péntek: 08:30 – 15:00)
 Raiffeisen Bank (hétfő: 08:00 – 16:30, kedd-csütörtök: 08:00 – 16:00, péntek: 08:00 –
15:30)
 OTP Bank (hétfő: 07:45 – 17:00, kedd-péntek: 07:45 – 16:00)
 K&H Bank (hétfő: 08:00 – 17:00, kedd-csütörtök: 08:00 – 15:30, péntek: 08:00 – 14:00)
 Pannon Takarék Bank (hétfő: 07:30 – 17:00, kedd-csütörtök: 07:30 – 16:00, péntek:
07:30 – 14:10)
 MKB Bank (hétfő: 08:00 – 17:30, kedd-csütörtök: 08:00 – 16:30, péntek: 08:00 – 15:00)
 Erste Bank (hétfő: 08:00 – 17:00, kedd-csütörtök: 08:00 – 16:00, péntek: 08:00 – 15:00)
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A fentiekben felsorolt bankok közül egyedül a Pannon Takarék Bank rendelkezik bankfiókkal a
járás egyes településein is, többek között Bajon, Dunaalmáson, Kocson, Naszályon, Szomódon
és Tardoson.
Valamennyi Tatán működő bankfiók a hét egyetlen napján, vagyis hétfőnként biztosít hosszabb
nyitva tartást az ügyfeleknek, jellemzően 17:00-ig, azonban ettől eltér a Raiffeisen Bank (16:30ig van nyitva hétfőnként), és az MKB Bank (17:30-ig tart nyitva hétfőnként).

4. Egészségügyi szolgáltatások
Tatán az alábbi egészségügyi szolgálatok érhetőek el:






Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény (háziorvosi ügyelet, védőnők)
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet
Háziorvosi rendelők (1. körzet, 2. körzet, 3. körzet, 4. körzet, 5. körzet, 6. körzet, 7.
körzet, 8. körzet, 9. körzet, 10. körzet
Gyermekorvosi rendelők (1. körzet, 2. körzet, 3. körzet)
Fogorvosi rendelők (1. körzet, 2. körzet, 3. körzet, 4. körzet, 5. körzet)

A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézményben működő háziorvosi ügyelet hétfőtől péntekig
délután 16:00 és reggel 08:00 óra között biztosít ellátást a betegek számára, míg hétvégén és
ünnepnapokon 0-24 óráig.
A védőnői szolgálat hétfőtől péntekig 08:00-16:00 között érhető el.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórházban és Rendelőintézetben történő egyes
szakrendelések rendelési ideje a kórház weboldalán (http://www.tatakorhaz.hu/) érhető el.

4. Kistérségi kisbusz működtetésének felülvizsgálata
A fentiekben megvizsgáltuk, összevetettük a tatai járásban jelenleg érvényben lévő helyközi
autóbusz menetrendeket, valamint a járáshoz tartozó településeken működő intézmények,
szolgáltatók ügyfélfogadási rendjeit, rendelési és nyitva tartási idejét. Azokat a gyenge
pontokat kerestük, ahol vagy a helyközi menetrend, vagy pedig az egyes intézmények,
szolgáltatók ügyfélfogadási rendje szorul módosításra, fejlesztésre.
Megfigyeltük, hogy az esetek többségében a közlekedés és az intézmények, szolgáltatók nyitva
tartása nincs összhangban, összehangolva, amely a járás lakói számára mindennapos
nehézségeket okoz. A járás lakosságának nagy része mindennap ingázik (munkába és iskolába
járás miatt), ezáltal a közlekedés (be és a hazautazás) meghatározó szerepet játszik.
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Komárom-Esztergom megyében a helyközi tömegközlekedést a Vértes Volán Zrt. és az Alba
Volán összeolvadását követően a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
biztosítja. A KNYKK a menetrenddel kapcsolatos egyeztetésekre nyitott. Mindig törekednek az
lakosság igényeihez alkalmazkodni, és az a különböző lakossági igényeket a menetrendekben
érvényesíteni. Azonban a menetrendi kínálat korlátozott, sajnos minden igényt a KNYKK sem
tud kielégíteni. Ennek kapcsán merült fel a tatai járásban működő kistérségi kisbusz további
hasznosítása.
A kistérségi kisbusz alapfeladatai az alábbiak:



Dunaszentmiklós-Szomód között iskolabuszként közlekedik
tanuszodai utaztatás

Az alapfeladatokon túlmenően a következő feladatok ellátása is a kistérségi busz eseti feladatai
közé tartozik:









rendezvényhelyszínekre
sporteseményekre, versenyekre
szabadidős rendezvényekre
tanulmányi kirándulásra
gyermekek és pedagógusok közös programjainak megvalósítására
közoktatási és szakszolgálati feladatokra
területfejlesztéssel kapcsolatos helyszíni bejárásokra
egyéb, a fentiekben nem meghatározott, de felmerülő rendezvények helyszínére

A fentiek ismeretében, a kistérségi busszal kapcsolatban az alábbi fejlesztési lehetőségeket
látjuk:






körjáratként való működtetés
háziorvosi rendelésre szállításban való közreműködés
holnapon történő buszfoglalási lehetőség kialakítása
napi ételkihordásban és házi segítségnyújtásban való közreműködés
egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése

Az egyik legfontosabb fejlesztési lehetőségnek a kistérségi kisbusz körjáratként történő
alkalmazását tartjuk. A tanulmány 3.2-es pontjában megvizsgáltuk a járáshoz tartozó egyes
települések és Tata között közlekedő helyközi járatok elérhetőségeit, figyelembe véve a
munkavállalók eltérő munkarendjeit. A legnagyobb problémát a Neszmély – Dunaalmás – Tata
útirányon véltük felfedezni. A Neszmélyen és Dunaalmáson dolgozó lakosság számára –
függetlenül attól, hogy 14:00-kor, 15:00-kor, 16:00-kor vagy 17:00-kor ér véget a munkaidejük
– a helyközi autóbuszos közlekedés nem megfelelően biztosított Tatára. Ugyanis a jelenleg
érvényes menetrend alapján a 14:00-ig, illetve a 15:00-ig dolgozó emberek számára nincs
lehetőség elérni a 15:00-ig, illetve 16:00-ig tartó ügyfélszolgálati időt. A 16:00-ig dolgozók a
16:29-es járattal tudnak eljutni Tatára, azonban a busz 16:49-re ér be a városba, és a 17:00-ig
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nyitva tartó intézményeket és szolgáltatókat már nem valószínű, hogy elérik. A 17:00-ig
dolgozók számára nincs olyan buszjárat, amellyel a 18:00-ig nyitva tartó ügyfélszolgálatokat el
tudnák érni.
Figyelembe véve a fentieket a hét 1-2 napján kijelölésre kerülhetne 1-1 időpont, amikor is
Neszmélyről (Dunaalmáson keresztül) Tatára indulna a kistérségi kisbusz, így a Neszmély –
Dunaalmás – Tata útirányon érvényes menetrendből adódó problémák megoldódnának.

A háziorvosi rendelésre szállításban való közreműködés is a legfontosabb fejlesztendő
lehetőségek közé sorolandó. A körjárathoz hasonlóan, azokon a településeken lehetne
alkalmazni, amelyek nem biztosítanak a hét minden napján háziorvosi ellátást, illetve azokon
a településeken merülhet fel igény a háziorvosi rendelésre történő szállítás kapcsán, ahol
viszonylag nagy távolságok vannak, és az idős embereknek sokszor gondot jelent eljutni a
rendelőbe. Az érintett települések Önkormányzatai szociális alapon biztosíthatnák ezt a
szolgáltatást az idős lakosság számára.

A holnapon történő buszfoglalási lehetőség kialakítása nem egyedi Magyarországon.
Számtalan településen alkalmazzák már sikeresen a szabad kapacitás terhére történő
személyszállítási feladatok ellátását az egyéb megrendelők számára.
A járás honlapján (http://www.tataikisterseg.hu/) lehetőség lenne mindenki számára
elérhetővé tenni az ehhez szükséges valamennyi információt, dokumentumot.
A kistérségi kisbusz igénylésének és az igényléshez kapcsolódó elszámolásnak a rendjét egy
üzemeltetési szabályzatban kellene lefektetni. A kistérségi kisbusz igénylése egy
megrendelőlap és egy utaslista segítségével történne, melyet minimum 5 nappal a tervezett
indulás előtt meg kellene küldeni a Társulás munkaszervezetének.
A járás holnapján továbbá kialakításra kerülhetne egy felület, amelyen mindenki számára
látható lenne a kistérségi busz foglaltsága.
A napi ételkihordásban és házi segítségnyújtásban való közreműködés is lehetőségként
jelentkezhet a kistérségi kisbusz szabad kapacitásának a kihasználása kapcsán. Valamint az
egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése is lehetőségként jelentkezhet. Véleményünk
szerint a fentiek ismere
Véleményünk szerint megfontolandó kibővíteni a kistérségi kisbusz alapfeladatain túlmenő
feladatait a fentiekben kifejtett fejlesztési lehetőségekkel.

5. Összegzés
Tanulmányunkban megpróbáltunk olyan helyi, járási szintű fejlesztési lehetőségeket feltárni,
bemutatni, amelyek a helyközi közlekedés, illetve az intézmények működésének
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racionalizálásán (a helyi igényeknek való jobb megfeleltetésén), valamint a nyitva tartási és
ügyintézési idők és a szolgáltatások rugalmasabbá tételén keresztül hozzájárulnak a munka és
a magánélet összeegyeztetésének megkönnyítéséhez, így a kényszerű szabadságon vagy a
munkahelyről távol töltött órák számának csökkentéséhez. Nem elhanyagolható szempont,
hogy a munkáltató számára is káros termelés-kieséssel, ezáltal pedig bevétel-csökkenéssel
járhat, amennyiben a munkavállaló kénytelen szabadság keretében intézni az ügyeit.
Alapvetően az emberek igénye az, hogy szabadság kivétele nélkül intézhessék ügyeiket.
A tatai járás helyzetelemzése során megfigyeltük, hogy az esetek többségében a közlekedés és
az intézmények, szolgáltatók nyitva tartása nincs összhangban, összehangolva, amely a járás
lakói számára mindennapos nehézségeket okoz. A járás aktív korú munkaviszonyban álló
lakosságának nagy része mindennap ingázik, ezáltal a mindennapos közlekedés (be és a
hazautazás) kulcsfontosságú szerepet játszik az életükben.
A tanulmányban feltártuk, hogy az egyes járáshoz tartozó települések esetében hol vannak
olyan rések a helyközi közlekedésben, amelyek megnehezítik mind a lakóhelyükre történő
hazajutást, mind pedig a helyben történő ügyintézés lehetőségét, illetve megvizsgáltuk, hogy
az egyes intézmények, szolgáltatók milyen nyitva tartást biztosítanak az ügyfelek számára.
A tanulmányunk utolsó részében végül megvizsgáltuk a kistérségi kisbusz működését, és
fejlesztési lehetőségeket fogalmaztunk meg a kisbusz további hasznosításával kapcsolatban,
amellyel mind a helyközi közlekedés kapcsán felmerült problémák, mind pedig az egyes
intézmények, szolgáltatók ügyfélfogadási rendjeiből adódó problémák megoldódhatnának.
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