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A JÁSZKUN VOLÁN Zrt. bemutatása 

 

1950-ben jött létre a „Szolnoki Gépkocsiközlekedési 

Vállalat”, mely 1951. március 23-án egyesült a 

MÁVAUT szolnoki kirendeltségével. Ettől az 

időponttól egységes a megyeszékhely helyi és 

helyközi autóbuszos közlekedése, ez tekinthető a 

mai Jászkun Volán Zrt. jogelődjének. 

Vidéken egy vállalaton belül egyesítették a 

személyszállítás és a teherfuvarozás tevékenységet, 

ennek szellemében 1956-ban az 56-os sz. AKÖV 

egyesült a teherforgalmat is lebonyolító 51-es sz. 

AKÖV-vel. Később a jászberényi székhelyű 54-es 

sz. AKÖV beleolvadásával létrejött az egész megyét 

átfogó 7-es sz. AKÖV. 

Társaságunknál a rendszerváltással egy időben 

jelentős szervezeti átalakulás ment végbe, mely 

folyamat végére 1993-ban a vállalat 

részvénytársasággá alakult az állami többségi és a 

dolgozók kisebbségi részvételével. Az rt-ben 

kizárólag a személyszállítás maradt, a többi 

tevékenység, így az árufuvarozás, javítás, oktatás, 

könyvelés és egyéb szolgáltatás kiszervezésre került 

a társaság többségi tulajdonában lévő kft-be és bt-

be. A közel háromezer fős vállalat létszáma 800-850 

főre, majd 650 főre csökkent. A kiszervezett 

leánycégek többsége mára már felszámolásra került. 

 

A Jászkun Volán megyénk tömegközlekedési feladatait látja el, a helyi és távolsági járatok mellett belföldi 

és külföldi külön járatokat is indít. 

A részvénytársaság küldetése Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 településén élő mintegy 400 ezer lakos 

tömegesen jelentkező utazási igényeinek magas színvonalú kiszolgálása, közúti közösségi közlekedésének 

ellátása. 

Társaságunk mintegy 240 autóbusza éves szinten több mint 15 millió kilométert tesz meg. A járatok száma 

naponta átlagosan 2500. 

 

Megkülönböztetett figyelmet fordítunk az utaskiszolgáló létesítmények állapotára is. 2000 szeptemberében 

adtuk át az utazóközönségnek Kisújszálláson az új autóbusz-pályaudvar épületét, amely megjelenésében és 

felszereltségében a városközpont különleges díszévé vált. 2002-ben valósult meg a mezőtúri beruházás, az 

új autóbuszállomás a kistérség 30 ezer lakosának nyújt kényelmes és szép környezetet. Jászapátiban 2004-

ben épült fel az új pályaudvar, illetve Abádszalókon is ez évben került átadásra. A fejlesztések 2006-ban 

Kunhegyesen folytatódtak, majd 2007-ben Túrkeve központjában került átadásra az új épület. 

 

 

  
        Kisújszállás               Mezőtúr 
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Jászapáti 

 

 
Abádszalók 

 

 
Kunhegyes 

 

 
Túrkeve 

A Jászkun Volán Zrt. története 

legjelentősebb buszpályaudvari 

fejlesztése érdekében Szolnok Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 

módosította a város rendezési tervét, és 

hosszú távon a jelenlegi, belvárosi 

helyén rögzítette a helyközi 

utasforgalmi funkciókat. Megépült a 

Pelikán Bevásárló Központ, melynek 

részét képezi az autóbuszállomás is. A 

kereskedelmi központ beruházója 

felvállalta a buszállomás gyakorlatilag 

térítésmentes megépítését a Jászkun 

Volán Zrt. számára. A korszerű 

utastájékoztatási és forgalomirányítási 

rendszerre pályázaton nyertünk forrást. 

 
Pelikán Bevásárlóközpont és Autóbuszállomás 

Szolnok

 

Az utasok által jogosan elvárt minőségi utastájékoztatási és menetrendtartás műholdas (GPS-es) 

forgalomirányítási rendszer kiépítésével, elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezetésével biztosítható. Az 

ehhez szükséges infrastruktúra-fejlesztések első lépcsője, a dinamikus forgalomirányítási és ellenőrző 

rendszer (DIFER) helyi üzletágunknál 2005-től került folyamatosan bevezetésre.  
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A helyközi üzletágnál pedig egy modernizált, komplex, GPS alapú utastájékoztató, forgalomirányító, 

jegyértékesítő és bevétel-elszámoltató rendszerrel bővített változata 2008-2011-ig került bevezetésre.  

 

 

A fejlesztésekkel létrejött a Jászkun Volán Zrt. egész működési területét lefedő GPS alapú 

forgalomirányítás, illetve dinamikus utastájékoztatás. A rendszer központja minden pillanatban tudja, hogy a 

buszok pontosan merre és milyen járatban járnak, számon tartja a menetrendtől való eltéréseket. Az előre 

meghirdetett, valamint a valós idejű menetrendi információk az utazóközönség számára mobiltelefonról és 

internetről is elérhetők és összehasonlíthatók. A fejlesztések eredményeként az utasaink hangos 

bemondással is kapnak pontos utastájékoztatási információkat mind az autóbuszokon, mind az intelligens 

autóbusz-megállókban. 

        

Részletek a Jászkun Volán Zrt. „60 év 60 oldalon” születésnapi kiadványából 

Beruházás – Felújította járműparkját a Jászkun Volán Zrt. 

2013. október 22-én hivatalosan is üzembe állították a beszerzett Volvo autóbuszokat 

 

Hét kiöregedett Ikarust váltott ki a Volvo 

autóbuszokkal Társaságunk. A járművekből két 

helyi járatú Szolnokon teljesít szolgálatot, öt pedig 

a helyközi forgalomban. Az ünnepélyes 

eseményen többek között Hegmanné Nemes Sára, 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

vagyonpolitikáért felelős államtitkára, Szalay 

Ferenc polgármester, a térség országgyűlési 

képviselője, Szabó István alpolgármester, a 

Jászkun Volán Zrt. Felügyelő Bizottságának 

elnöke, dr. Mészáros Karina a Felügyelő Bizottság 

tagja, és a Jászkun Volán Zrt. menedzsmentje vett 

részt. 
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A NÓGRÁD VOLÁN Zrt. bemutatása 

 

A Nógrád Volán Zrt. jogelődje 

1949. április 1-én alakult, miután 

a XXXVII. Törvény értelmében 

létrejött a MÁVAÚT, azaz a 

Magyar Államvasutak Közúti 

Gépkocsi Üzeme. 

Az első telephelyünk csupán egy 

egyszerű garázs volt, de 1954-

ben már lerakták a salgótarjáni új 

komplex műszaki-forgalmi 

telephely alapjait. 

A megyeszékhelyen 1955. július 

6-án kezdődött meg a helyi járati 

közlekedés két autóbusszal, 

Baglyasalja és Zagyvaróna 

között, a városközpont 

érintésével. 

Az alapítás hőskora után a 

második évtizedet a vegyes profil 

megerősödése jellemezte. 

Vállalatunk 1962-ben felvette a 

„2. számú Autóközlekedési 

Vállalat” nevet, és kísérleti 

jelleggel – az országban elsőként 

– bevezették a tehergépkocsi-

vezetők teljesítménybérezését. 

A személyszállítás fejlődése 

(például 1965-ben már kalauz 

nélküli járatok közlekedtek) 

mellett a teherfuvarozás 

kiemelkedő szerepet kapott. Az 

évtized végére már ötven 

százalékban lecserélődött a 

tehergépjármű-állomány, mini-

málisra esett vissza a Csepel 

tehergépkocsik aránya. 

1971-ben a vállalat elnyerte a 

„Kiváló Vállalat” kitüntetést. 

Elkészült a cég első önálló 

középtávú terve. Az árufuvarozás 

területén bekapcsolódtunk a 

konténeres forgalomba. A 

salgótarjáni városi közlekedés 

vérkeringésébe 21 darab új Skoda 

busz kapcsolódott be. 

1978-ban bevezettük a 

számítógépes fordatervezést, és 

megkezdődött a megye-

székhelyen a csuklósítási 

program, 6 darab autóbusz 

üzembe helyezésével. 

A megalakulástól számított 

negyedik évtizedben a helyközi 

utasforgalomban az Ikarus 200-as 

családhoz tartozó járművek 

képezték az állomány 91 

százalékát. Az évtized közepén a 

külszíni bányai, illetve a 

csehszlovákiai tömegárus 

feladatok mellett algériai 

munkában vettek részt 

vállalatunk TÁTRA billenős 

gépkocsik. Tengizben szintén 

részt vettünk az ottani fuvarozási 

tevékenységben. 

1987-ben a vegyes profillal 

működő vállalat gazdálkodásának 

teljes távlatát tekintve a 

legnagyobb nyereséget (közel 

144 millió Ft-ot) érte el.  

Szintén felértékelődött a 

szerződéses járatok és 

bérautóbuszok szerepe. 

A ’80-as években szerződéses 

járataink és bérautóbuszaink 42 

vállalat munkásait szállították 

megyei és megyén kívüli 

munkahelyekre. 

Az 1990-es évek első esztendeje 

újabb mérföldkő a vállalat 

életében, ugyanis pontosan 20 

éven át az áruszállítás volt az a 

tevékenység, mely a céget a 

legtöbb bevételéhez juttatta, de 

1990-ben már ismételten a 

személyszállításból befolyt 

árbevétel volt a magasabb. 

 

A cég 1993. január elsejével 

részvénytársasági formában 

kezdte meg működését. 

Ugyanettől az időponttól kezdve 

a vállalat tiszta profilú 

személyszállítási tevékenységet 

végez. Ennek megfelelően mind a 

gazdasági, mind a műszaki 

területen kimondottan az 

autóbuszra, ezzel összefüggésben 

pedig a helyi, valamint a 

helyközi- és távolsági 

közlekedésre helyeződött a 

hangsúly. 

 

1998. a részvénytársaság 

működése során ismételten 

említésre méltó esztendőnek 

tekinthető. A társaság árbevétele 

meghaladta a 2 milliárd forintot, 

a pénzügyi műveletek eredménye 

pedig már nem veszteséges. 

 

Bevételeink növeléséhez a 

szerződéses járatok működtetése 

is hozzájárult. A Rétság és Pásztó 

térségébe települt új üzemek 

(például a TDK és az EGLO) 

munkásszállítási igénye a 

menetrend szerinti tevékenység 

árbevételének növekedésén 

túlmenően azt eredményezte, 

hogy a szerződéses járatok éves 

árbevétele elérte a 87 millió 

forintot. 

A ’90-es évek végén (10 év után) 

újra saját forrásból tudtunk 

beszerezni 4 darab Ikarus 256 

Classic típusú autóbuszt. 
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Az ezredforduló után a Nógrád Volán Rt.-nél is kezdetét vette a minőségirányítási rendszer kialakítása. A 

minőségi munkának köszönhető, hogy az elnyert tanúsítványokat eddig minden évben sikerült megújítani, s 

ezzel szinkronban a környezetvédelmi előírásoknak is eleget tudtunk tenni. 

Szólnunk kell arról a feladatról is, amely úttörő szerepet jelentett vállalatunk számára. Cégünk 

személyszállítási feladatokat látott el Budapesten a BKV alvállalkozójaként 2005. és 2012. között. 

Szintén jelentős mérföldkövek voltak a 2006.-tól már Zrt. utótagot viselő vállalatunk életében azok az új, 

modern autóbusz-pályaudvarok, melyeket 2007-ben adtak át Salgótarjánban, Szécsényben, és 

Balassagyarmaton. 

 
Salgótarján 

 
Szécsény 

 
Balassagyarmat 

 

Mindhárom helyen a kor színvonalának megfelelő, magas műszaki 

tartalommal bíró pályaudvar jött létre. A jelentős beruházást követően, 

pár év múlva a létesítmények még magasabb rangra emelkedtek a 

Korszerű forgalomszervezési ás utastájékoztatási rendszer térségi 

bevezetése elnevezésű, az Európai Unió által támogatott projektnek 

köszönhetően.  
 

A beruházás sokkal átláthatóbbá, könnyebbé tette a menetrendi tájékozódást, kiegészülve az interneten 

megtalálható honlapunkon alkalmazott tájékoztatással is. Mindemellett a Nógrád Volán Zrt. 

autóbuszvezetőit, és forgalomirányítóit is pontosan tájékoztatja akár az adott pillanat által megkövetelt 

feladatról is. 

 

Végezetül néhány szóban napjaink vállalatáról. 

A Nógrád Volán Zrt. közszolgáltatási szerződések keretében látja el helyi- és helyközi személyszállítási 

feladatait. Buszállományunk 220 darab, főként Ikarus és Volvo típusú gépjárműből áll. A vállalat létszáma 

mintegy 500 fő, melyből 300 fő az autóbuszvezető. 

 

Szolgáltatásaink: 

• Személyszállítási szolgáltatás 

– Menetrendszerinti tömegközlekedés, helyi járat (Salgótarján, Bátonyterenye, Balassagyarmat. 

– Menetrendszerinti tömegközlekedés, helyközi járat (Nógrád megye egész területét érintve, 128 

település bekapcsolásával, továbbá Budapest, Hatvan, Eger, Gyöngyös, Miskolc, Debrecen 

célállomásokkal). 

– Különjárat (belföldre és Európa egészére) 

• Műszaki szolgáltatások 

– Teher- és haszongépjármű szerviz (Salgótarjáni járműkarbantartó üzletág) 

– Motor- és személygépjármű szerviz (Nógrád Volán Zrt., Autólabor) 

– ISUZU szerviz (Nógrád Volán Zrt., Autólabor) 

– Autóbuszok szervízelése, műszaki vizsgáztatása (Autó-Help Kft., Balassagyarmat). 
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• Szakképzés 

– Fiatalok OKJ-s szakképzése (autószerelő, karosszéria lakatos, közlekedésgépészeti technikus) 

• Jármű reklámfelület értékesítés (helyi, valamint helyközi autóbuszok külső  

   felületén).  

 

Lényegesnek tartjuk még megemlíteni, hogy vállalatunknál 1991-től minden évben az arra legérdemesebb 

dolgozók Nívódíj kitüntetésben részesülnek. 

A közösség összekovácsolása érdekében évente, rendszeresen visszatérő jelleggel tartjuk meg a Valenta 

György Emléktornát (korábbi nevén: Volán Focifarsang), és a Volán Sportnapot. Ez utóbbin a dolgozók 

hozzátartozói is részt vesznek, általában több mint száz fővel.  

Bucsok Lajos személyszállítási igazgató 

 

Nívódíjak átadása a Nógrád Volánnál 

 

A 2013. évi nívódíjak átadására október 21-én került sor a Nógrád Volán Zrt. központi épületében. 

Mint ismeretes a Kollektív Szerződésben foglaltak szerint a VOLÁN szakma hírnevének, megbecsülésének 

megtartása, fokozása érdekében a hosszútávon kiemelkedő munkát végző törzsgárda tagok nívódíjban 

részesülhetnek a szakterületi vezetők javaslata alapján a szakszervezet egyetértésével. Évenként 10 fő 

részesülhet nívódíjban, 4 fő autóbuszvezető, 2 fő óradíjas, 3 fő szellemi munkavállaló, és 1 fő aki a 

közösségi munkában nyújt kiemelkedő teljesítményt. 

1991-től kerül sor a nívódíjak átadására, szép hagyományt teremtve ezzel. A 2013-as ünnepeltekkel együtt a 

nívódíjban részesültek száma 242-re emelkedett. 

 

Az ünnepségen Úti Csaba vezérigazgató mondott ünnepi beszédet, majd adta át a kitüntetéseket. 

 

A 2013. évi „NÍVÓDÍJ” KITÜNTETETTEK: 

- Somoskőiné Varga Gabriella Katalin 
jövedelem-elszámolási vezető, a gazdasági 

igazgató szakterületéről 

- Tajti Péterné Varga Andrea menedzser 

asszisztens, a személyszállítási igazgató 

szakterületéről 

- Noszky Attila jármű-karbantartási főmunkatárs, 

a műszaki igazgató szakterületéről 

- Jakab Tamás anyagbeszerző, a logisztikai 

szakterületről 

- Herczeg Péter autószerelő, a salgótarjáni 

járműkarbantartó üzletág szakterületről 

- Kovács Attila autóbuszvezető, a salgótartáni 

helyközi személyszállítási üzletág 

szakterületéről 

- Tőzsér Róbert autóbuszvezető, a salgótarjáni 

helyközi személyszállítási üzletág 

szakterületéről 

- Klepej Zoltán autóbuszvezető, a salgótarjáni 

helyi személyszállítási üzletág szakterületéről 

- Karaba Gábor autóbuszvezető, a 

balassagyarmati személyszállítási üzletág 

szakterületéről 

- Földi Péter vezető szerelő, a Szakszervezeti 

Intéző Bizottság javaslatára, a hosszú évek óta 

kifejtett jözösségi munkájáért 
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Bemutatkozik a Hatvani Volán Zrt. 

 

A társaság székhelye Heves megyében, Hatvanban található. Hatvan város Heves megye nyugati csücskében 

Pest, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye találkozásánál fekszik. A fővároshoz való közelsége 

meghatározó a város életére és ez a menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre is kihat.  A Hatvani Volán Zrt. 

1990-ig a Volán 4.sz Vállalatból a nyolcvanas években Mátra Volán Vállalattá keresztelt megyei szintű 

társaság üzemegysége volt. 1990. július 1-től az akkori Mátra volán három részre szakadt. Az egri központú 

Agria Volánra, a gyöngyösi központú Mátra Volánra és a hatvani központú Hatvani Volánra. 1993-ban 

alakult részvénytársasággá.  

 

A Hatvani Volán Zrt. fennállása óta végig eredményesen működik, illetve gazdálkodik. Az elmúlt évben a 

társasága közel 1,7 milliárd Forint nettó árbevételének 47 %-a származott egyéb forgalomból, jellemzően 

szerződéses járatokból, 48 %-a közforgalmú helyközi menetrend szerinti személyszállítási tevékenységből,  

4 %-a helyi járati tevékenységből adódik.  

A nettó árbevétel tevékenységenkénti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

A Hatvani Volán Zrt. közszolgáltatási szerződést kötött mind helyi, mind helyközi közlekedés 

lebonyolítására.  Ellátási területe a Hatvani kistérség. Járatokat közlekedtet a fővárosba és három 

megyeszékhelyre. Helyi járatot kizárólag Hatvan városban végez. Munkanapokon mintegy 500 járatot indít 

a végállomásokról. A társaság egy autóbusz-pályaudvart üzemeltet Hatvanban, mely három éve került 

átadásra. Jelenleg a megye legmodernebb autóbusz pályaudvara. Akadálymentesített, korszerű utas 

tájékoztató rendszer segíti az utazóközönséget, kényelmes személyzeti pihenővel rendelkezik és 

mindemellett teljesen automata, környezetbarát energiaellátó rendszerrel üzemel. (központilag vezérelt 

gázkazán, hőszivattyú, napkollektor hármas gondoskodik a fűtésről és melegvíz ellátásról) 

A társaság tevékenységét 76 db autóbusszal végzi. Ebből 6 db helyi járati, 51 db helyközi járati és 19 db 

szerződése járati forgalomban végzi alapvetően feladatát. A társaság saját járműveinek javítása érdekében 

műszaki javítóbázist tart fenn. 
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A társaság a személyszállítási és a járműjavítási szolgáltatásokra működtet minőségbiztosítási rendszert és 

rendelkezik ISO 9001:2008 tanúsítvánnyal.  

A társaság teljes munkaidős átlagos állományi létszáma 178 fő. Ebből 114,5 fő az autóbuszvezető, 2 fő 

egyéb gépkocsivezető, 22 fő a gépjármű karbantartó, 9 fő az egyéb munkás és 30,5 fő a szellemi.   

A társaság saját automata (kezelő személyzet nélküli) önkiszolgáló üzemanyagkúttal szolgálja ki járműveit 

már 1993-tól folyamatosan. Az automata üzemanyag kutat legutóbb 2013. augusztusában újította fel a 

társaság mely online adatkapcsolattal rendelkezik az anyaggazdálkodás területhez és távfelügyelettel a 

karbantartóhoz. A központi szerveren futó program igen nagy segítséget nyújt az üzemanyag felhasználás 

ellenőrzéséhez. 

 

2013-ban EU forrásból támogatott pályázat keretében sikerült megvalósítani egy modern forgalomirányítási 

rendszert. Ennek keretében minden menetrendszerinti autóbusz GPS nyomkövetővel lett ellátva. A napi 

vezénylés és a napi forda bekerül egy központi adatbázisba, mely alapján a rendszer képes a járművek 

aktuális helyzetéből előrejelzést adni a várható indulási-érkezési időkről az intelligens táblákkal ellátott 

megállókban, és az Interneten. Ennek érdekében 15 db intelligens megállóhelyi tábla került telepítésre 

Hatvanban és a kistérséghez tartozó településeken. Kezeli a fedélzeti utas tájékoztató rendszert. A forgalmi 

szolgálat a rendszer segítségével képes kontrollálni és szükség esetén beavatkozni a folyamatba a 

menetrendszerűség megvalósítása érdekében. Megvalósult az integráció a társaság által eddigiekben is 

alkalmazott AV-Soft Kft. által kifejlesztett integrált forgalomirányítási és elszámoltatási rendszerrel. 

A társaság számvitel területén a V.E. Matéria Kft. által fejlesztett EMIR integrált ügyviteli rendszert 

használja. Az anyaggazdálkodást és járműjavítást pedig a MIKI ’95 rendszer segíti. 

A régi autóbusz-pályaudvar 1957-ben  
(Forrás: www.fortepan.hu) 

Az új autóbusz-pályaudvar 2010-ben 

  

A Hatvani Volán egyedi színezésű autóbusza az 

1990-es években 

 

A forgalmi telep napjainkban 

  

Kovács Károly Hatvani Volán Zrt. 
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Családbarát munkahelyek - a gyakorlatban 

 

A munkapszichológiával, vezetés-szervezéssel, HR-tudományokkal foglalkozó szakemberek előtt régóta 

ismert tény, hogy a vállalatok részére hosszú távon megéri, ha erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a dolgozóik 

könnyedén össze tudják egyeztetni a magánéletet a munkával.  

 

A Munkaügyi tárca a hazai cégek ösztönzésére 

hirdeti meg évről évre a „Családbarát Munkahely” 

pályázatot több kategóriában (kis-, közép- és 

nagyvállalat, költségvetési szerv). Igen összetett 

szempontok vannak, ezek a következők:  

- Mennyire lehet összeegyeztetni a munkát a 

családdal: munkaidő-bankok megléte, támogatás 

és munkaidő-kedvezmény a dolgozók 

továbbképzéséhez, személyre szabott 

teljesítményértékelés és motivációs rendszer. 

- Hogyan ápolják a gyed/gyesen levő 

kismamákkal a kapcsolatot: vannak-e a részükre 

speciális továbbképzések a visszatéréshez, 

távmunka és részmunkaidő-lehetőség, mentorok a 

problémamentes visszailleszkedéshez, nyújtanak-e 

kedvezményeket nekik.  

- Hogyan erősítik a cég társadalmi 

felelősségvállalását: vannak-e a cégnél 

egészségmegőrző és rekreációs programok, 

fejlesztik-e a munkakörülményeket, igyekeznek-e 

csökkenteni a stresszt. 

- Tiszteletben tartják-e a dolgozók jogait: 

végeznek-e felméréseket a munkavállalók körében 

az elégedettségükről, véleményükről, illetve 

azokat figyelembe veszik-e. 

 

Egy hazai vizsgálatban megkérdezték a 

munkavállalókat arról, hogy számukra mitől lesz 

egy munkahely családbarát. Az alábbiakban 

összefoglalva lehet látni fontossági sorrendben az 

általuk felsorolt szempontokat: egyértelműen a 

gyermekvállalás megkönnyítése került az előtérbe.  

• Legfontosabb, hogy ha megbetegszik a gyermek, 

akkor hazamehessen a dolgozó ápolni. 

• Visszamehessen szülés után, támogassák a 

fokozatos munkába állást. 

• Biztosítsa a cég a munka/magánélet egyensúlyát, 

ne kötelezze akarata ellenére túlórára az 

alkalmazottakat. 

• Rugalmas legyen a munkaidő, hogy el lehessen 

szaladni a gyerekért az oviba, még ha utána vissza 

is kell menni dolgozni. 

• Továbbképzéshez, tanuláshoz is megfelelően 

alkalmazkodjon a munkaidő. 

• Információkkal, tanácsadással segítse a gyermek 

és idősápolást. 

 

Érdemes lenne átgondolni, lennének-e lehetőségeink a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt 

családbarát munkahely pályázaton indulni. 

 

Egy szolnoki cég idén 900 ezer forintos támogatást nyert, melyből többek között a munkatársak gyerekeinek 

szerveznek rajz- és farsangi jelmez versenyt, családi hétvégi kirándulásokat, programokat, a 

munkavállalóknak havonta egy gyümölcsnapot, ahol a cég által biztosított gyümölcsöket fogyaszthatják. 

 

Lehetne a munkavállalóink gyermekeinek napközis táboroztatására is pályázni. Ez nagy segítség lenne sok 

szülőnek. Szolnokon ennek egyébként hagyománya volt. Az 1980-as években minden nyáron 1 hónapos 

napközis tábort szerveztek a lelkes munkatársak, és nemcsak színes programokkal foglalták le a gyermekek 

energiáit, hanem egész napos felügyeletet is vállaltak felettük. A kaland kedvéért még heti egy autóbuszos 

kirándulást is beiktattak a programba. 

 

A következő pályázati lehetőség várhatóan 2014 őszén kerül kiírásra. 

Makainé Molnár Mónika 
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Új funkciókkal bővül a T-City Szolnok Városkártya 

 

Az újabb fejlesztéseknek köszönhetően az intelligens chipkártya minden eddiginél egyszerűbben és 

kényelmesebben használható a tömegközlekedésben, és hamarosan már a Mobiltárca rendszerben is 

használhatják a tulajdonosok. 

 

A T-City Szolnok Városkártyával rendelkező szolnoki lakosok már 2011 óta vehetnek igénybe különböző 

szolgáltatásokat intelligens chipkártyájuk segítségével, a lehetőségek köre pedig folyamatosan bővül. A 

kártya számtalan lehetőséget és előnyt fog össze egyetlen eszközben. A kártyatulajdonosok a korszerű 

rendszernek köszönhetően hűségpontokat gyűjthetnek, kedvezményeket vehetnek igénybe a programban 

részt vevő partnereknél, ráadásul papíralapú bérlet vagy jegy helyett, feltöltött kártyájukkal utazhatnak a 

közösségi közlekedési járatokon. Az elektronikus jegyeket és bérleteket a kártyatulajdonosok egyelőre 

hagyományos módon, a pénztárakban és a WEB Shopban vásárolhatják meg. 

 

Újdonságok a tömegközlekedésben 

A kártya érvényesítése és ellenőrzése az első szakaszban egy külön erre a célra kialakított, elektronikus 

eszközzel történt a közösségi közlekedési eszközökön. Ettől a készüléktől rövidesen elbúcsúzhatnak az 

ellenőrök, ezt ugyanis idén innovatív NFC mobil platformok váltják. (Az NFC egy olyan technológia, amely 

érintés nélküli kommunikációt tesz lehetővé különböző, egymáshoz közel tartott eszközök között.) Tehát az 

ellenőrök olyan okostelefonokat használhatnak a jövőben ellenőri platformként, amelyeket könnyen tudnak 

kezelni, és egyszerűen magukkal hordhatnak.  

Mindeközben új fejlesztés teszi egyszerűbbé a diákok és az idősebbek utazását is: már tanuló és nyugdíjas, 

összvonalas havibérletet is vásárolhatnak a T-City Szolnok Városkártya tulajdonosai. 

 

Vásárlás a legmodernebb keretek között 

Hamarosan használhatók lesznek a T-City Szolnok Városkártya rendszerben a PayPass bankkártyák is, 

amelyekkel már jelenleg is számos helyen fizethetnek rendkívül gyorsan, egyetlen érintéssel a tulajdonosok. 

Ennek az újításnak köszönhetően az utasok a közeljövőben akár közvetlenül a bankkártyájukkal is jegyet 

válthatnak a járművön, odaérintve a kártyájukat a megfelelő készülékhez. Így még egyszerűbben lehet 

használni a különleges szolgáltatást, hiszen ha csak közlekedésre használnák, nem kell külön T-City 

Szolnok Városkártyát kiváltaniuk, ha már rendelkeznek PayPass bankkártyával. 

A T-City Szolnok program keretében a „jövő fizetőeszközeként” is emlegetett Mobiltárca is bevezetésre 

kerülhet a jövőben. A Mobiltárca alkalmazás segítségével - a már említett NFC technológiára épülve – az 

okostelefonba költözhetnek a fizetésre, hűségpont-gyűjtésre, vagy utazásra használt plasztikkártyák. A 

tervek szerint a T-City Szolnok Városkártya és a Mobiltárca szolgáltatásokat is használni lehet majd 

Szolnokon a jövőben, így a kártyabirtokosok egyszerűbben vehetnek majd igénybe bizonyos 

szolgáltatásokat. A Mobiltárca lehetőségeit jelenleg teszteli a Magyar Telekom. A teszt időszaka alatt 

szerzett tapasztalatokat pedig folyamatosan építi majd be az alkalmazásba. 

 

Díjnyertes rendszer a háttérben 

A T-City Szolnok program keretében bevezetett T-City Szolnok Városkártya alapjául a CityPass közösségi 

kártyarendszer szolgál, amelyet a NetLock Kft. fejlesztett ki egy többszereplős konzorcium vezetőjeként. A 

CityPass több rangos elismerést nyert, legutóbb a Magyar Termék (2013) Nagydíj kitüntető címmel 

jutalmazták. 

www.t-city.hu 
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Valamennyi autóbuszvezetőt érint…… 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

személyszállítási és 

árufuvarozási igényét 

évtizedeken keresztül a Jászkun 

Volán elégítette ki. A forgalmi 

utazószemélyzet /autóbusz-

tehergépkocsivezetők, taxisok, 

kalauzok, rakodómunkások, 

rakodógépkezelők/ szakmai 

oktatása szervezett formában 

negyedéves, később 4 

havonkénti ciklusokban történt. 

A rendszerváltással együttjáró 

átalakulás eredményeként a 

Volán vállalatok tevékenysége a 

személyszállításra korlátozódott 

a korábbi vegyesprofil helyett. 

A Volán berkeiben megszerzett 

többéves oktatási tapasztalat 

hasznosítása reményében 1991. 

február 01.-én Szolnokon 

megalakítottuk a TRÉNING 

Oktatási Betéti Társaságot. 

Továbbra is a Jászkun Volán 

Központi telepén található 

Oktatási Kabinetben dolgoztunk, 

dolgozunk, ahol a közösségi 

közlekedést lebonyolító 

autóbuszvezetők szakmai 

oktatását végezzük. Az oktatások 

anyaga /közlekedési, 

közlekedésbiztonsági, 

munkavédelmi, tűzvédelmi, 

járműüzemeltetési stb. ismeretek/   

témakörökben a megrendelő 

igénye alapján kerül 

összeállításra. 

A speciális ismeretek 

megismertetését az érintett 

terület legjobb értői, esetenként 

vendégelőadók végzik, többek 

között így került a tematikába: a 

hamis bankjegyek felismerése, 

drogprevenció, közúti 

ellenőrzések tapasztalatai, 

fogyatékkal élő utasok segítése 

is. 

2009 óta a kötelező szakmai 

oktatás mellett a nagy-, 

ill.kombinált kategóriás 

/C,CE,D,DE/ gépjárművezetők 

szakképzésen való 

létszámarányos megjelenését 

vezényléssel biztosítják. 

Kezdetben a Betéti Társaságunk 

által szervezett GKI 

/Gépjárművezetői Képesítési 

Igazolvány/ tanfolyamok 

hallgatói kizárólag a Jászkun 

Volán Zrt. állományába tartozók 

közül kerültek ki, de ma már az 

árufuvarozók is alkotják a 

vizsgára készülő csoportokat. 

Amennyiben egy-egy vállalat, 

vállalkozás, vagy közösség 

elegendő létszámot ill. megfelelő 

helyet tud biztosítani, nem 

zárkózunk el „kihelyezett” 

foglalkozások megtartásától sem. 

Több megyei településen 

általában hétvégenként is voltak 

előadások, hogy a megrendelő a 

hétköznapokra korábban elvállalt 

munkát is el tudja végezni. 

A szakmai oktatások, a GKI-s 

szakképzések megtartásán túl 

készséggel állunk volt 

hallgatóink rendelkezésére 

ügyes-bajos problémájuk 

megoldásában. 

 

Több alkalommal adtunk tanácsot vagy tájékoztatást: 

 

- A „kifogás”, a „fellebbezés” benyújtásáról, módjáról, ill. a beadványok formai követelményeiről. 

- Sok gépjárművezetőt kedvezően érintett, hogy 2013.januárjától a „C” ill. „D” kategóriás vezetői 

engedéllyel rendelkezők már a 60. életévük betöltéséig 5 évenkénti gyakorisággal újíthatják meg 

ezen okmányok érvényességét, amennyiben egészségi állapotuk ezt lehetővé teszi. 

- Ez év októberétől a vezetői engedély cseréje nem indokolja a GKI plasztikkártya cseréjét! A 

gépjárművezető az Okmányiroda ügyintézőjétől kérje, hogy  az új vezetői engedélyére a „C” vagy/és 

„D” kategóriához írják rá a 95-ös nemzetközi kódot, amely önmagában igazolja a GKI  

 

A TRÉNING  OKTATÁSI  BT.  tájékoztatója 
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kártya meglétét. Ellenőrzéskor a GKI kártyát azért kérhetik, hogy meggyőződjenek annak érvényességéről. 

/5 éven belül szerezte-e a tulajdonosa/ 

-  A munkaidő megkezdésekor gépkocsivezetői teendőkről.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                              

                   

                                                      

                                    

 

 Analóg tachográfok esetén a berendezéshez 

illesztett korong hátoldalán 00
00

 -tól a 

munkaidő megkezdéséig, a pihenőidőt  

szükséges rögzíteni az ágy    jelkép 

vonalában, majd sajátkezű aláírással 

hitelesíteni a bejegyzést.  
 

 A korong behelyezése után az időcsoport 

      kapcsolót egyébmunka  jelképre kell        

      kapcsolni a jármű átvizsgálására fordított idő    

      rögzítése érdekében (10-15 perc). 
 

 A digitális készülék esetében a kártya 

behelyezését követően - a munka 

megkezdésekor - kell a „kalapácsot”  

      kiválasztani (a jelzett gombsegítségével). 

  

 

 

 
- A gépkocsivezetői kártya érvényességéről (meddig használható).                      

 

 A 4b rovatban található dátum a „kártya érvényességének lejárata” a 

járművezetőnek számítania kell arra, hogy a kártyát az adott napon a tachográf 

már nem fogadja el.          

 

 

 

                    

 

Gipsz Jakab 
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A törvények, az előírások gyakran változnak, hiszen követniük kell egy-egy érintett terület fejlettségét, 

kulturáltságát. 

A 2009-ben GKI-re kiképzett autóbuszvezetők 2014-ben újra beiskolázásra kell, hogy kerüljenek, hiszen ezt 

a    szaktanfolyamot ill. vizsgát 5 évente meg kell ismételni,  meg kell újítani. 

A TRÉNING Oktatási Bt. készséggel áll a mindenkori érdeklődők rendelkezésére az alábbi telefonszámok 

bármelyikén: 06 70/528 4878;  06 30/545 0589;  06 30/219 2114 

                                                                                                                         TRÉNING Oktatási Bt                                                              

    Autóbuszvezetők éves oktatása az Agria Volán Zrt.-nél 

Az Agria Volán Zrt. figyelmet 

fordít a szolgáltatás területén az 

utasokkal elsőként találkozó 

„front” személyzet képzésére. A 

társaság több mint 300 helyi és 

helyközi autóbuszvezetője 

minden évben részesül 

oktatásban. 2013-ban a harmadik 

negyedévben került erre sor. A 

társaság oktatóterme 45 fő 

számára biztosít kényelmes 

feltételeket (korszerű 

megvilágítás, klimatizálás). A 

vizuális megjelenítést pedig egy 

telepített projektor valamint egy 

tábla szolgálja.  

Az oktatás három héten 

keresztül keddi, szerdai és 

csütörtöki napokon zajlott, így a 

vezénylők biztosítani tudták a 

forgalom folyamatos ellátása 

mellett is, hogy mindenki részt 

vehessen a képzésen. A tematika 

úgy került felépítésre, hogy 

többek között érintse a közúti 

közlekedés szabályainak 

változásait (iskolabusz és a 

gyermekszállító autóbusz közötti 

különbségek, autóbusz forgalmi 

sávot/megállóhelyet jogosan 

használó közlekedési résztvevők 

köre), a munka-, baleset- és 

tűzvédelmi ismeretek 

megújítását, a vállalatnál 

működtetett integrált környezeti 

és minőségirányítási rendszerek 

céljait, valamint azok időarányos 

teljesülését és a közúti 

közlekedési szolgáltatásokat 

szabályozó dokumentumok 

változását. Ezen a téren 

jelentősen átalakult a jogszabályi 

környezet, hangsúlyossá vált az 

utasok jogainak biztosítása, a 

szolgáltatáshoz történő egyenlő 

hozzáférés megvalósítása és a 

piacfelügyelet intézményének 

megjelenése.  

Fontos változás volt 2013 évben, 

hogy a menetrendszerinti 

autóbusz közlekedés általános 

szerződéses, utazási feltételeit, 

díjszabását, az alkalmazott 

kedvezményeket egy közös 

dokumentumba kellett foglalni 

Üzletszabályzat elnevezéssel. A 

Volán társaságok 

Üzletszabályzatát a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság központja 

hagyja jóvá, melyet ez után az 

utasok számára elérhetővé 

kellett tenni a társaság 

weboldalán, és néhány kijelölt 

szolgálati helyén. Ugyanakkor a 

végrehajtó személyzetnek is 

ismernie kell annak tartalmát, 

hiszen ez a dokumentum vette át 

a „Know-how” bizonyos 

funkcióit. A piacfelügyelet az 

egész országra kiterjedően 

figyelemmel kíséri a közúti 

közlekedési szolgáltatások 

Üzletszabályzatnak megfelelő 

lebonyolítását, ezért a minőségi 

munkavégzés kiemelt 

fontossággal bír.  

A vezetési és pihenőidő 

szabályok biztosítják, hogy az 

utasokat szállító járművek 

személyzete rendre kipihent 

állapotban végezhessék 

munkájukat, ennek 

dokumentálására jelenleg a 

társaságnál az analóg és digitális 

menetíró készülékek ill. a 

tevékenység igazoló lapok 

szolgálnak. Ezen okmányok 

kitöltése, a berendezések 

kezelése, a vezetési, pihenőidő, 

munkaközi szünetek ill. 

megszakítások mértéke, 

alkalmazási szabályai minden 

oktatáson szerepelnek 

ismeretanyagként.  

Az oktatás utolsó részében a 

társaság lehetőséget biztosít az 

esetlegesen felmerülő kérdések, 

problémák megvitatására.                                                                                                                  

Siller Attila 
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Köztársaság napi ünnepség a Jászkun Volán Zrt-nél 

Társaságunk 2013. október 22-én tartotta Köztársaság napi ünnepségét, melyet Szabó István úr, Társaságunk 

Felügyelő Bizottságának elnöke nyitott meg, és mondta el ünnepi köszöntőjét. Ezt követően Molnár László 

színművész ünnepi műsorát hallgathattuk meg. 

Az ünnepségen munkájuk során elért kimagasló teljesítményükért, a részvénytársaságnál végzett szakmai 

munkájukért kitüntetésben, jutalomban részesültek az alább felsorolt kollégák. A Volán Plakettet és Kerekes 

Ferenc díjakat Szabó István úr adta át, a vezérigazgatói és egyéb elismeréseket Úti Csaba vezérigazgató úr.  

Ezúton is gratulálunk a kollégáknak a kapott elismerésekért! 

 

VOLÁN Plakett: 

Sebestyén István műszaki vezető 

főmérnök 

 

KEREKES FERENC díjban 

részesültek: 

Gyurcsányi Katalin HK Szolnok 

 
Gulyás Jánosné Helyi Üzletág 

 
Ágoston József Helyi Üzletág 

 
 

VEZÉRIGAZGATÓI dicséretet 

kaptak: 

Nagy Tibor HK Jászberény 

Tóth Gyula HK Mezőtúr 

Gémes Ferenc Helyi Üzletág 

Borsányi Gáborné Logisztika 

 

PÉNZJUTALOMBAN 

részesültek: 

Angyal Sándor HK Szolnok 

Vámos István HK Jászberény 

Szűcs Orsolya HK Törzs 

Ugró Imre HK Tiszafüred 

Farkas Károly HK Kisújszállás 

Ágoston Imre HK Karcag 

Kulcsár Sándor Helyi Üzletág 

Nagy Attila Termelésszervezés 

Csanádi György Jászautó Kft. 

Törőcsik Katalin General Service 

Kocsor Lászlóné Miklós-Trans 

Halász Jánosné Kontrolőr Kft. 

Nagyné Nagy Andrea Gazdasági- 

Molnár Tibor Gazdasági Főosztály 

 

TÖRZSGÁRDA elismerést 

kaptak: 

Berki Béla Logisztika 

Biriszló Ferenc Helyi Üzletág 

Éles Gábor Logisztika 

Fazekas Imre HK Tiszafüred 

Halápi Istvánné Gazdasági Főoszt. 

Herczeg Gábor Z. HK Szolnok 

Kenyeres II. András HK Szolnok 

Kovács Istvánné HK Kunszent. 

Lódi István Fegyverneki Javítóm. 

Nagyné Lődi Margit HK Jászb. 

Sánta Gáborné HK T.miklós 

Soós Lajos HK Kunszentmárton 

Szikszai Zoltán HK T.miklós 

Kozák Ildikó Logisztika 

Török József HK Tiszafüred 

Tóthné Bathó Katalin Logisztika 

 

500.000 km balesetmentes 

vezetésért kitüntetésben 

részesültek: 

Balla Árpád HK Szolnok 

Csák Attila HK Szolnok 

Farkas István HK Jászberény 

Fekete László HK Szolnok 

Fekete Sándor HK 

Törökszentmiklós 

Gajdos János HK Szolnok 

Gazsi László HK Kunszentmárton 

Horváth János HK Jászberény 

Jobbágy István Helyi Üzletág 

Maróti Ferenc HK Szolnok 

Nascsó Tibor HK Jászberény 

Nemes Ferenc HK Szolnok 

Petróczki Csaba HK Mezőtúr 

Sipos József HK Tiszafüred 

Szűcs Tibor HK Jászberény 

 

1.000.000 km balesetmentes 

vezetésért kitüntetést kapott: 

Mészáros László HK Szolnok 

1.500.000 km balesetmentes 

vezetésért kitüntetést kapott: 

Templom Mihály HK Szolnok 

 

Jutalomban részesült véradók: 

10X 

Molnár Tibor Gazdasági Főosztály 

Lázár Imre HK Jászberény 

15X 

Ádám Andor Helyi Üzletág 

Fülöp László Helyi Üzletág 

Petrezselyem Zsolt Helyi Üzletág 

20X 

Kozák Ildikó Logisztika 

30X 

Nagyné Nagy Andrea Gazdasági 

Főosztály 

Óvári István Termelésszervezés 

40X 

Jobbágy Zoltán HK Szolnok 

Molnár Zoltán HK Jászberény 

50X 

Antal Miklós Helyi Üzletág 

Balázs Péter HK Szolnok 

Szendrei Zsolt Helyi Üzletág 

70X 

Pakai Béla HK Szolnok

Makainé Molnár Mónika 
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A Hatvani Volán Zrt. 2013. október 25-én tartotta a Balesetmentes vezetések és a  

Törzsgárda tagság elismerések átadó ünnepségét. 

 

Az idén 7 gépkocsivezető vehetett át Balesetmentes 

vezetésért járó elismerést. Közülük hárman értek el 

750 000 balesetmentesen levezetett kilométer 

fokozatot: 

Molnár János autóbusz-gépkocsivezető 

Sípos Gyula autóbusz-gépkocsivezető 

Szlobodnyik László autóbusz-gépkocsivezető   

 

Törzsgárda tagságért járó elismerésben 21 

munkavállaló részesült. Közülük a legmagasabb, 40 

éves Törzsgárda tagságot ért el: 

Kuti István  autószerelő 

Lukács István  műszaki vezető 

Vladár Sándor  autószerelő 

A jutalomátadó ünnepséget követően, de még a vacsora előtt Forgács Gábor színész-humorista szórakoztatta 

a közönséget. 

Kovács Károly Hatvani Volán 

Kosztolányi Dezső: Karácsony 

 

Ezüst esőben száll le a karácsony, 

a kályha zúg, a hóesés sűrű; 

a lámpafény aranylik a kalácson, 

a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. 

 

Kik messze voltak, most mind 

összejönnek 

a percet édes szóval ütni el, 

amíg a tél a megfagyott mezőket  

karcolja éles, jégkörmivel. 

 

Fenyőszagú a jég és a sarokba 

ezüst tükörből bókol a rakott fa, 

a jó barát boros korsóihoz von, 

És zsong az ének áhítatba 

zöngve… 

Csak a havas pusztán a néma 

csöndbe 

sír föl az égbe egy-egy kósza 

mozdony. 
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