A veresegyházi vonal fejlesztése kapcsán
lebonyolított igényfelmérés eredménye

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2021 TAVASZÁN

Köszönjük
Mindenkinek,
hogy időt
szánt a
kérdőív
kitöltésére!
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A KITÖLTŐK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
Nemek szerinti megoszlás

Összes kitöltő: 3.024 fő
Lakóhely szerinti megoszlás
Dunakeszi

44%

Vácrátót

férfi
nő

56%

Vác
Budapest 14. ker.
Csörög

65 év felett
4%

Budapest 04. ker.
Váchartyán

Életkor szerinti megoszlás

56-65 év
között
8%

Budapest 15. ker.
Őrbottyán

46-55 év
között
19%

Fót
Más település
Veresegyház
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36-45 év
között
28%

18 év alatt
4%
18-25 év
között
14%

26-35 év
között
23%

3

A KITÖLTŐK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
Legmagasabb iskolai végzettség szerinti
megoszlás
8 általános
4%
Szakiskola érettségi
nélkül
5%

Középiskola - gimnázium
és szakközépiskolai
érettségi
33%

Nincs
végzettségem
0%

Munkaerőpiaci helyzet szerinti megoszlás
GYES-en, GYEDen van
2%

Munkanélküli,
munkát kereső
1%

Egyéb
1%

Háztartásbeli
1%

Nyugdíjas
5%
Dolgozik
részmunkaidőben
5%

Főiskola/Egyetem
58%

Vállalkozó,
önfoglalkoztató
7%

Tanuló
12%

Dolgozik teljes
munkaidőben
66%
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AZ UTAZÓK JELLEMZŐI
Milyen rendszerességgel utazik a
veresegyházi vonalon?
Ritkábban.
8%
Havonta
néhány
alkalommal.
15%

Hétvégente.
4%

Hétköznapokon.
40%

Többen
utazunk,
jellemzően
gyerekekkel.
11%

Kivel utazik leggyakrabban?

Többen
utazunk,
jellemzően
felnőttek.
23%

Egyedül
utazom.
66%
Szinte minden nap.
33%
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AZ UTAZÓK ELÉGEDETTSÉGE

Szempont

Átlagpontszám (max. 5)

Általában milyen élményt jelent az Ön számára a
vasúton való utazás ezen a vonalon?

2,92

Vonatok pontossága

2,68

Vonatok sűrűsége

2,23

Vonatok menetideje, az utazás hossza

2,05

Vonatok korszerűsége, kényelmessége, felszereltsége

3,95
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MENNYIRE ÉRT ÖN EGYET A FEJLESZTÉS ALÁBBI CÉLJAIVAL?

Szempont

Átlagpontszám (max. 5)

Szakaszos kétvágányúsítás a vonatok sűrítése
érdekében

4,75

A járatok sűrítése, gyakrabban közlekedő vonatok

4,63

Sebesség emelése

4,72

Állomások megújítása, akadálymentesítése

4,70

Állomások megközelíthetőségének javítása

4,57
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LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK

„Nagyon jó lenne, ha mielőbb
megvalósulna a vonatok sűrítése és a
menetidő csökkenése, mert tényleg
elképesztő, hogy 27 km-es szakaszt 1 óra
alatt lehet megtenni. Az IC-vel szinte ennyi
idő alatt (picit túlzással) Szegedre lehet
leérni. Egyébként tiszta, kényelmes, csak
az említett két feltétel (menetidő, sűrűség)
elképesztő. Autóval is szoktam bejárni, de
már ez sem jelent megoldást, mert úgy
kell araszolni, mint a Hungária körúton.
Nagyon-nagyon szükséges a fejlesztés.”
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LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK

„A pontosság rovására írható az egy vágány.
Ott, ahol a lehetőség adott, támogatnám a
második vágányt, így a vonatoknak nem kéne
a szembejövőt annyiszor bevárni. A vonatok
sűrűségének növelését leginkább hétköznap
a reggeli órákban 6:00-8:00 és délután 14:0018:00 között tartom indokoltnak. A 15 perces
járatkövetés jól hangzik, a G71 és S71-es
váltakozásával úgy lenne jó megoldani, hogy
ne érjék utol egymást véletlen késés/műszaki
hiba miatt sem. Ennél a szűk keresztmetszet
lehet Rákospalota-Újpest és Rákosrendező
állomás, ahol még a vonalon a második
vágány megépítése után is adódhatnak
torlódások más vonalak beérkezése miatt.”
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UTAZÁSI IRÁNYOK
Budapest városhatárát átlépve az alábbiak közül melyik útirány lenne az Ön számára a
leghasznosabb?
4% 2%

A Nyugati pályaudvarig utazom és ez is számomra a
legjobb, a belváros az úti célom.

5%
7%

Csak Rákospalota-Újpestig, Istvántelekig vagy
Rákosrendezőig utazom, ezért mindegy, merre megy
tovább a vonat.
Ha lenne Zugló, Kőbánya alsó, Kőbánya-Kispest felé
közlekedő járat, azt választanám.

9%

Más, vasúttal elérhető útirány lenne hasznos számomra
(Kérjük, pontosítsa!).

73%

Ha lenne a külső körvasúton Újpalota,
Rákosszentmihály állomáson keresztül KőbányaÉlessarok felé közlekedő járat, azt választanám.
A fentiek egyike sem hasznos számomra.
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A VASÚT MELLETT ÉLŐK VÁLASZAI
Őrbottyán

Mennyire jelent Önnek
problémát a lakhelye közvetlen
környezetében a vasút által
okozott zaj és rezgés?

Vácrátót
Váchartyán
Vác
Veresegyház
Fót

Fót:

Dunakeszi

„A vasúttal párhuzamos utcákban a kattogás miatt
nagy a zaj, de ez az új pályával gondolom megszűnik.
Maguknak a szerelvényeknek már egyáltalán nincs
zajuk.”

Csörög
4. kerület, Budapest
15. kerület, Budapest

Őrbottyán:

14. kerület, Budapest
0
Kismértékben.

20

40

60

80

Jelentős mértékben.

100 120 140 160
Egyáltalán nem.

„Közvetlen a telek végénél megy a vonat ami nem
hangos, csak néha hosszan nyomják a dudát vagy
kürtöt. Az nagyon zavaró.”
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A VASÚT MELLETT ÉLŐK VÁLASZAI
Őrbottyán

Mennyire jelent Önnek problémát
a lakhelyén a vasút által okozott
elválasztó hatás, azaz, hogy
gépkocsival, gyalog, kerékpárral
valahol nehéz átjutni a síneken?

Vácrátót
Váchartyán
Vác
Veresegyház
Fót

Veresegyház:

Dunakeszi

„Veresegyházon hatalmas problémát jelent közlekedés
szempontjából, hogy a vasút miatt állandóan megáll a
forgalom. Nincsenek felüljárók/aluljárók. A város
infrastruktúrája nem bírja el az álló autóforgalmat, főleg úgy,
hogy a vasút legalább 3 helyen áll meg. Az átkelőhelyeken
nincs sorompó!! Sőt, van olyan hely, ahol még lámpa sincs,
pl.: Wesselényi Miklós utca - Újtelep utca!! Mindenhol
szükséges lenne lámpa- és sorompótelepítés, és a Fő úton
meg kéne oldani, hogy a vonat ne zárja el az átkelési
lehetőséget minden egyes alkalommal!”

Csörög
4. kerület, Budapest
15. kerület, Budapest
14. kerület, Budapest
0
Kismértékben.

20

40

Jelentős mértékben.

60

80

100

Egyáltalán nem.
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A VASÚT MELLETT ÉLŐK VÁLASZAI
Őrbottyán
Vácrátót

Mennyire jelent Önnek problémát
a lakhelyén a vasúti pálya
környezetének (pl. töltés, átjárók,
hidak stb.) rendezettsége,
gondozottsága, állapota?

Váchartyán
Vác
Veresegyház

Fót
Dunakeszi
Csörög
4. kerület, Budapest
15. kerület, Budapest
14. kerület, Budapest
0
Kismértékben.

20

40

Jelentős mértékben.
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80

100

Egyáltalán nem.
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Rákospalota-Újpest

14

RÁKOSPALOTA-ÚJPEST (196 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót a
leggyakrabban?
5% 4%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?

1%
Közbiztonság

Gépjárműparkolók száma

28%

Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel

62%

Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás lehetősége
Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

közösségi közlekedéssel

gyalogosan

kerékpárral

személygépkocsival

elektromos kerékpárral, robogóval

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége

1

2

3

4

5
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RÁKOSPALOTA-ÚJPEST (196 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)

Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében
1
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5
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RÁKOSPALOTA-ÚJPEST (196 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Minden szempontból korszerűsítésre szorul ez az állomás, amit naponta
több ezren használnak.”
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Rákospalota-Kertváros

18

RÁKOSPALOTA-KERTVÁROS (60 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?
5%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság
Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás lehetősége
Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

95%
gyalogosan

kerékpárral

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége

1

2

3

4

5
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RÁKOSPALOTA-KERTVÁROS (60 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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RÁKOSPALOTA-KERTVÁROS (60 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Jobb közösségi közlekedési kapcsolatok lennének szükségesek mind
Újpest és Káposztásmegyer, mind Rákospalota felől. Parkoló
gyakorlatilag nincs, jegyvásárlási lehetőség nincs, vásárlási és étkezési
lehetőség (akár automata) nincs, vizuális utastájékoztatás minimális.
Kerékpárral jól megközelíthető dél felől, de egy Káposztásmegyer-északi
kapcsolat is jó lenne, akár rendes közúti.”
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Alagimajor
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ALAGIMAJOR (13 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?
11%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság

11%

34%
Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás lehetősége

22%

Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége

22%
kerékpárral

gyalogosan

személygépkocsival

elektromos rollerrel

közösségi közlekedéssel

Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség
Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége
1

2

3

4

5
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ALAGIMAJOR (13 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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ALAGIMAJOR (13 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„A megállót az alacsony utasforgalomra tekintettel megszüntetni
javaslom, kiszolgálását pedig busszal kellene megoldani, akár egy új
buszjárattal.”

A megálló megszüntetésére vonatkozó javaslat visszatérő megjegyzés volt a kitöltők körében, de erre vonatkozóan a BFK még vizsgálja a
megálló jövőbeni szerepét, döntés a kérdésben még nem született.
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Fót
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FÓT (105 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?
2%

1%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság
Gépjárműparkolók száma

38%

Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel

59%

Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…
Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

gyalogosan

személygépkocsival

kerékpárral

közösségi közlekedéssel

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége
1

2

3

4

5
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FÓT (105 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében
Mosdó

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Könnyű tájékozódás az állomáson
belül és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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FÓT (105 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Az egyetlen állomás a városban, ahol van terület a gépkocsival érkezőknek a
parkolásra, de csak saras, dagonyás földterületen lehet ezt kivitelezni, kamerarendszer
nincs. Gyalogos megközelítés a buszmegállóból egy meredek lépcsőn lehetséges, a
végén egy húsz centis betonkocka megmászásával. Egyedül kivitelezhetetlen
babakocsival. Mozgáskorlátozottaknak lehetetlen. Sehol sincs zebra, hogy
megközelíthető legyen az állomásépület, pedig reggel nagyon nagy a forgalom. A két
peron közötti szegély nagyon keskeny, kisgyerekkel veszélyes, különösen hogy
egymást be kell várniuk a vonatoknak, tehát kénytelenek vagyunk ott várakozni.
Kamerás kerékpártaroló itt sincs!”
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Fótújfalu

30

FÓTÚJFALU (233 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?
2%

0%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?

2%
Közbiztonság

20%

Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…

76%

Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

gyalogosan

személygépkocsival

kerékpárral

közösségi közlekedéssel

elektromos rollerrel

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége
1

2

3

4

5
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FÓTÚJFALU (233 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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FÓTÚJFALU (233 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Nincs pénztár, se jegyautomata. A növényzetet pár évente tartják karban,
sokszor ránő a peronra. Ennek a megállónak nincs közösségi közlekedéssel
lévő kapcsolata, a település közepén helyezkedik el. A dupla Flirt vonatok túl
hosszúak a megállóhoz, emiatt vagy az autós-vasúti átjárót, vagy a gyalogos
átjárót elállja a vonat, miközben várakozik a szerelvény. Semmiféle
utastájékoztatási rendszer nem üzemel. Biciklit nincs hova letenni.”

33

Fótfürdő
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FÓTFÜRDŐ (81 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a
megállót a leggyakrabban?
10%

3%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság
Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…
Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

87%
gyalogosan

személygépkocsival

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége

kerékpárral

1

2

3

4
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FÓTFÜRDŐ (81 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)

Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében
1

2

3

4

5

1

2

3

4
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FÓTFÜRDŐ (81 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Fótfürdő vasútállomás sajnos egy földút mellett található, a legközelebbi aszfalt út kb. 1
km távolságra van, parkoló nem található az állomás mellett, a gépjárművek a füvön
állnak. Maga az állomás kialakítása is nagyon puritán, egyszerű (letérkövezett peronrész).
Ezek okán bárminemű átalakítás, felújítás vagy modernizáció rengeteget segítene az
állomás vonzerején. Én külön örülnek egy P+R parkolónak, fedett váróhelynek, esetleg
egy jegyautomatának, az állomáshoz vezető út leaszfaltozásának. Egy európaibb légkör
kialakításának, hogy az utazóközönség jóleső érzéssel érkezzen meg Fótfürdő
vasútállomásra.”
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Csomád
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CSOMÁD (39 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a
megállót a leggyakrabban?
2%

3%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság

Gépjárműparkolók száma

37%
58%

Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…
Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége

személygépkocsival
gyalogosan
elektromos kerékpárral, robogóval
kerékpárral

Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség
Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége
1

2

3

4

5
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CSOMÁD (39 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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CSOMÁD (39 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„A volánbuszok nem állnak meg az állomáson, nincs is megálló kiépítve. […]
Térfigyelő rendszer kiépítése elengedhetetlen ahhoz, hogy nyugodt szívvel
otthagyjam a kerékpárom vagy a gépjárművem. Jó lenne egy fedett
várakozóhely, illetve ha az állomás közelebb lenne a településhez, bár
gondolom ez már így marad :)”
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Ivacs
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IVACS (178 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a
megállót a leggyakrabban?
13%

2%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság
Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel

52%
33%

Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…
Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

gyalogosan

személygépkocsival

kerékpárral

elektromos rollerrel

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége

1

2

3

4
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IVACS (178 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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IVACS (178 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Ide mindenképp kellene a fedett peron, mert ez egy forgalmas megállóhely,
ami a későbbiekben még inkább felértékelődhet. A kétvágányúsítás nem
egyszerű feladat, de meg kell lépni itt is, ne legyen bottleneck az állomás. A
töltés alatti átjárót jó lenne kétsávosítani, a tó felőli végén körforgalmat
kialakítani. Digitális utastájékoztatás, automata bemondás hiányzik, nagyon jól
jönne, ahogy egy jegyautomata is.”
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Veresegyház

46

VERESEGYHÁZ (384 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót a
leggyakrabban?
5%

1%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?

1%
Közbiztonság

6%
45%

Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel

42%

Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…
Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége

személygépkocsival
kerékpárral
elektromos kerékpárral, robogóval

gyalogosan
közösségi közlekedéssel
elektromos rollerrel

Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség
Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége
1

2

3

4

5
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VERESEGYHÁZ (384 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében
1

2

3

4

5

1

2

3

4
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VERESEGYHÁZ (384 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Az épület teljes felújításra szorul és folyamatos karbantartásra. A
melléképületek elbontásra. A peronok korszerűsítésre és emelésre. A MÁV
területét a régi betonkerítés veszi körül, amiben van egy jóféle nosztalgiaérzet,
jó volna azt helyreállítani. Az információs kijelzők hiánya egy ilyen jelentőségű
állomáson mára szinte elfogadhatatlan, csakúgy, mint a jegyautomata hiánya.
Az állomás világítása gyenge, sokkal erősebb és sűrűbben elhelyezett
lámpatestek kellenének. Az ételt árusító egység legyen szeparáltabb a
főépülettől és főleg az úttól.”
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Erdőkertes
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ERDŐKERTES (201 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?
2%

1%

13%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság
Gépjárműparkolók száma

43%
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…
Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége

41%

Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

gyalogosan

személygépkocsival

közösségi közlekedéssel

kerékpárral

elektromos rollerrel

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége

1

2

3

4
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ERDŐKERTES (201 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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ERDŐKERTES (201 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Burkolatlan, murvás parkoló, zöldfelület nélkül. Állomás épülete leromlott,
peron mellett nincsenek padok. Gyalogosan csak Erdőkertes felől
közelíthető meg biztonságosan. A közeli közúti-vasúti átjárónál nincs
biztonságos gyalogos-kerékpáros keresztezési lehetőség. A megállóban
nincs kerékpártároló. Nincs utastájékoztatás. Az állomás melletti Volán
autóbuszmegálló öböl nélkül, a forgalmi sávban található, amely a
csúcsidőszakban torlódást okoz és balesetveszélyes. Veresegyház felől
nincs kiépített P+R parkoló, gyalogos kapcsolat nem biztosított.”
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Vicziántelep
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VICZIÁNTELEP (155 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót a
leggyakrabban?
2%

0%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?

1%
Közbiztonság

9%
Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…

88%

Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

gyalogosan

személygépkocsival

kerékpárral

elektromos rollerrel

elektromos kerékpárral, robogóval

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége
1

2

3

4

5
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VICZIÁNTELEP (155 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében
1

2

3

4

5

1

2

3

4
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VICZIÁNTELEP (155 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Mivel 3 település lakói is használják az állomást, nagy forgalmat bonyolít le.
Parkolót kellene építeni, hely az volna hozzá azonnal a vasúti sínek mögött.
Illetve közvetlen ott buszmegállót is ki kellene alakítani. Fejleszteni a
buszcsatlakozást, hogy a messzebb lakók közlekedését is segítsék. Sok az
iskolás ingázó ezen az állomáson, nekik nincsen jogsijuk, se kocsijuk. Itt a
buszcsatlakozás kiemelkedően nagy szerepet játszhatna. Utasellátásra pedig
automaták kihelyezését javaslom. Illetve szemetesek kihelyezését.”
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Őrbottyán
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ŐRBOTTYÁN (209 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?
3% 1%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság

28%

Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…

68%

Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

gyalogosan

személygépkocsival

kerékpárral

közösségi közlekedéssel

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége

1

2

3

4

5
59

ŐRBOTTYÁN (209 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)

Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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ŐRBOTTYÁN (209 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Peronok szélesítése feltétlen szükséges lenne, két ember nem fér el egymás
mellett a 2. és a 3. vágány közötti peronon. A 2. vágány nyomvonalának átépítése
lenne szükséges, a lassújel feleslegesen lassítja a vonatot. A murvát száműzni
kéne a parkolóból, helyette aszfaltozni. Igényesebb közösségi tereket, több fát és
padot kellene telepíteni. Az állomást ne homokos földúton kelljen gyalog elhagyni
(a sorompó felé), jó lenne kitérkövezni. Biztonsági kamerákat, jobb megvilágítást,
több kerékpártárolót lehetne építeni. Jegyautomatára is szükség van. Továbbá
több autóbuszos csatlakozásra mind közvetlen a vasútállomás melletti, mind a
bejárati úti megállóból az összes lehetséges végállomás irányába.”
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Rudnaykert
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RUDNAYKERT (34 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?
12%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság
Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…
Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

88%
gyalogosan

személygépkocsival

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége

1

2

3

4

5
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RUDNAYKERT (34 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl.
vonatindulásról, késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson
belül és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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RUDNAYKERT (34 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Fontos lenne a parkolóhelyek kulturált kialakítása. Többen az állomás
mellett lakók háza előtt parkolnak le, ami zavaró. Sötétben a hiányos
közvilágítás miatt rosszul megközelíthető a megálló. Havas, esős
időben sár van a peronon. Keskeny a peron, kisgyermek számára
félelmet kelt az érkező vonat.”
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Váchartyán
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VÁCHARTYÁN (51 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?
4%

2%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?

10%
Közbiztonság
Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…

Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége

84%
gyalogosan

személygépkocsival

közösségi közlekedéssel

kerékpárral

Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség
Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége
1

2

3

4

5
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VÁCHARTYÁN (51 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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VÁCHARTYÁN (51 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„A régi várótermet befalazták. Erről az állomásról közlekednek tovább
volánbusszal Kisnémedi és Püspökszilágy felé, és ha késik a vonat,
gyakran 30-60 percet kell várni a következő buszra. Habár pont emiatt
már kevesen használják a vonatot, inkább a Volánbusz Vácig és
Budapestig közlekedő járatait választják a vonat helyett, vagy a
személyautót.”
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Vácrátót

70

VÁCRÁTÓT (21 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság

29%
Gépjárműparkolók száma

41%

Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…
Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

30%
személygépkocsival
gyalogosan

közösségi közlekedéssel

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége

1

2

3

4

5
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VÁCRÁTÓT (21 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson
belül és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
72

VÁCRÁTÓT (21 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Az állomás utasforgalma gyakorlatilag nulla. Messze van a település
határától (kb. 1 km, a település központjától kb. 3-4 km).
Megközelíthetetlen gyalog vagy kerékpárral, nincs járda, kerékpárút, a
2104-es főút padkáján kell botorkálni. Ha az ember autóval megy, nincs
parkoló, a közvetlen bekötőút az állomásig katasztrófa. Az épület és
környezete leromlott, az ember nem szívesen várakozik itt. Szükséges:
parkoló, kerékpár- és/vagy gyalogút legalább Vácrátót határáig, ami
külön van a 2104-es főúttól, közvilágítás, kerékpártároló...”
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Csörög
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CSÖRÖG (33 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?
3%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság

Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel

97%

Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…
Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége

gyalogosan

kerékpárral

1

2

3

4

5
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CSÖRÖG (33 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében
Mosdó

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Könnyű tájékozódás az állomáson
belül és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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CSÖRÖG (33 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Fedett, normális méretű váró. Semmilyen utastájékoztatás nincs vonat
érkezésről, késésről – Vác-alsóvárosi mintára megoldható lenne.”
„Jó lenne elektronikus kijelző, mert a semmi közepén van a megálló,
nem lehet tudni, ha baleset vagy késés, járatkimaradás van.”
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Máriaudvar
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MÁRIAUDVAR (9 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?
11%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság

Gépjárműparkolók száma
Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…

Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

89%
gyalogosan

személygépkocsival

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége
1

2

3

4

5
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MÁRIAUDVAR (9 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében
Mosdó

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Könnyű tájékozódás az állomáson belül
és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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MÁRIAUDVAR (9 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Szemetes, fedett várakozóhely, jobb világítás, mindenkinek jobb,
biztonságos megközelíthetőség.”
„Kicsivel odébb a 70-es vasúti útvonalra is fel lehessen szállni... Nem
várom el, hogy minden vonatra, de legalább 4 óránként 1 álljon már
meg Máriaudvarnál is azok közül.”
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Vác-Alsóváros
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VÁC-ALSÓVÁROS (13 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?
8%
8%

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság
Gépjárműparkolók száma

15%

Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…

69%

Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

gyalogosan

kerékpárral

személygépkocsival

közösségi közlekedéssel

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége

1

2

3

4

5
83

VÁC-ALSÓVÁROS (13 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?
Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson
belül és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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VÁC-ALSÓVÁROS (13 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Minden szinten teljes felújítás, aluljáró, fedett peron, ülési lehetőség,
szemetes, utastájékoztatási rendszer, tehát szinte minden hiányzik. És
az állomás melletti egyszintű kereszteződés már régi nagy probléma,
ha még sűrűbb lesz a vonatforgalom, az áteresztése teljesen
ellehetetlenül, már így is katasztrofális a helyzet. Itt a kétszintűsítés
elkerülhetetlen, vagy a Rádi út közlekedése ellehetetlenül.”
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Vác
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VÁC (8 kitöltő) – Megközelítés
Hogyan közelíti meg/hagyja el ezt a megállót
a leggyakrabban?

Mennyire elégedett Ön az állomás vagy megállóhely
környezetével, megközelíthetőségével, közlekedési
kapcsolataival?
Közbiztonság
Gépjárműparkolók száma

38%

Megálló, állomás megközelíthetősége
közösségi közlekedéssel
Kerékpáros tárolóhelyek száma, illetve
biztonságos kerékpártárolás…

62%

Az állomás kerékpáros
megközelíthetősége
Bizonságos és kényelmes gyalogos
megközelíthetőség

Az állomás vagy megállóhely
környezetének minősége

közösségi közlekedéssel

gyalogosan

1

2

3

4

5
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VÁC (8 kitöltő) – Állomási funkciók
Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely alábbi funkcióival?

Mennyire elégedett Ön az állomás,
megállóhely hozzáférhetőségével?
(Akadálymentesség, használhatóság az
utazók különböző csoportjai számára)

Étkezési, vásárlási lehetőségek az
állomáson, megállóhelyen vagy annak
közvetlen közelében

Kutyások számára kínált feltételek,
szolgáltatások

Mosdó

Kisgyerekesek számára kínált
feltételek, szolgáltatások

Információszerzés (pl. vonatindulásról,
késésről stb.)
Könnyű tájékozódás az állomáson
belül és annak környezetében

Akadálymentesség siketek és
nagyothallók számára

Jegyvásárlási lehetőség

Akadálymentesség vakok és
gyengénlátók számára

Várakozás feltételei (ülőhelyek, fedett
peron, szemetesek, stb.)

Fizikai akadálymentesség az állomás,
megálló teljes területén és
környezetében
1

2

3

4
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4
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VÁC (8 kitöltő) – Vélemények

Állomásra kiérés átlagos ideje:

Állomáson töltött átlagos idő:

perc

perc

„Rendkívül kevés a kerékpártároló, a vadparkolás elfoglalja a gyalogosfelületeket,
sajnálatos, hogy ez városi beavatkozásra részben legalizálva is lett egy olyan területen,
ahol gyalogos-kerékpáros fejlesztés kellene. Nagyon kevés a szolgáltatás, a deákvári
oldali vasúti épület fejlesztése vizsgálandó. Sajnálatos, hogy nem lett mozgólépcső
beépítve. Az információs rendszer elhelyezése nem megfelelő, az aluljáróban is
vágányinformációt kijelző monitorok kellenének, szintén az aluljáróba helyezendők
lennének jegyautomaták, legalább 4. Szilassy utcai gyalogos-kerékpáros átjáró
vizsgálandó lenne, nagy kapacitású kerékpártárolóval.”
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KÖSZÖNJÜK A JAVASLATOKAT,
MELYEKET FELHASZNÁLUNK A TERVEZÉS
SORÁN!
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