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Iktatószám: 20548-001/2020 
Ügyintéző: Szili Ernő 

 
Tárgy: Új menetrend bevezetése a Győr–Veszprémvarsány–Zirc–Veszprém–
Balatonfüred és kapcsolódó regionális autóbuszvonalakon
 
   

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. a 82-es út térségében 2020. május 16-tól 

jelentős változást tartalmazó új menetrend bevezetését kezdeményezi az ellátásért felelős 

Innovációs és Technológiai Minisztériumnál. A változtatás bevezetésével célunk, hogy az 

Önök térségében egy elővárosi színvonalú, a jelenleginél egyenletesebb, a térségi települések 

és a járási központok, valamint Győr között színvonalas szolgáltatást tudjunk biztosítani az 

utazók számára. 

A menetrendváltozás elsősorban a 

• 1708 Balatonfüred–Veszprém–Zirc–Veszprémvarsány–Győr, 

• 7030 Győr–Nyúl–Écs–Pannonhalma–Ravazd–Győrasszonyfa, 

• 7031 Győr–Nyúl–Écs–Ravazd–Bakonypéterd–Lázi–Veszprémvarsány–Sikátor, 

• 7032 Győr–Nyúl–Écs–Ravazd–Bakonypéterd–Románd–Bakonygyirót–

Bakonyszentlászló, 

• 7033 Győr–Nyúl–Écs–Ravazd–Bakonypéterd–Románd–Bakonygyirót–

Bakonyszentlászló –Dudar/Zirc–Veszprém autóbuszvonalakat érinti. 

A tervezett módosítások bevezetésével 

• Veszprém és Győr között egész nap 2 óránként közlekednek autóbuszok, biztosítva 
ezzel a két megyeszékhely elérését a térség településeiről, 

• Balatonfüredről, Veszprémből, Zircről, Veszprémvarsányból, Bakonypéterdről, 
Ravazdról, Écsről és Nyúlról könnyebben elérhetővé válik a győri Széchenyi István 
Egyetem, mivel tanítási napokon reggel kettő, vasárnap délután pedig további egy járat 
Győrben közvetlenül az egyetemig közlekedik, 

• Pannonhalmáról tanítási napokon a reggeli időszakban szintén közlekedik közvetlen 
autóbuszjárat az egyetemig.  

• Győrből több járat közlekedik egész évben Balatonfüredre, ezáltal jelentősen javul a 
Balaton elérhetősége a 82-es úton és annak vonzáskörzetében elhelyezkedő 
településekről, 

• Kedvezőbbé válik Győr elérhetősége a térségből, mivel az autóbuszok összességében 
gyakrabban, egész nap egyenletesebb elosztásban közlekednek, így a 
megyeszékhely és a térségi települések között az alábbi gyakorisággal biztosítunk 
kapcsolatot.  
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o Győr és Nyúl, Écs között egész nap 30 percenként, továbbá reggel Győr felé 7 
óra körül már 5, délután Győr felől pedig 10-20 percenként, 

o Győr és Pannonhalma között egész nap óránként, továbbá Győr felé hajnaltól 
negyed 9-ig 30, reggel 7 óra környékén 10-15 percenként, délután 
Pannonhalma felé pedig 13:30 és 17:10 között 20 percenként, 

o Győr és Ravazd, Bakonypéterd között egész nap óránként, melyet reggel Győr 
felé, délután Győr felől további járatok is kiegészítenek, 

o Győr és Győrasszonyfa, Tarjánpuszta között munkanapokon 2-vel több, 
irányonként már 13 járat közlekedik, valamint szombati napokon reggel 6:22-
kor is indul autóbuszjárat Győrbe, 

o Győr és Lázi között egész nap 2 óránként, melyet reggel Győr felé, délután 
Győr felől további járatok is kiegészítenek, 

o Győr és Veszprémvarsány között egész nap óránként, 
o Győr és Sikátor között egész nap 2 óránként, melyet reggel Győr felé, délután 

Győr felől további járatok is kiegészítenek, és egyes esetekben az eljutási 
lehetőség bakonypéterdi vagy veszprémvarsányi átszállással lesz biztosított, 

o Győr és Románd, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló között Győr felől 
változatlanul 5, Győr felé 7 közvetlen járat közlekedik, de bővülnek a 
bakonypéterdi átszállással biztosított kapcsolatok, ezáltal a közvetlen járatokon 
felül a jelenlegi 3 helyett már 5 további időpontban biztosítunk kapcsolatot, 

• Győrből új járat közlekedik 21:40-kor Nyúl, Écs, Pannonhalma, Ravazd, Bakonypéterd 
és Lázi érintésével Veszprémvarsányig, 

• Ravazdról, Pannonhalmáról, Écsről és Nyúlról már 5:45-re is érkezik autóbusz Győrbe, 
ezáltal a kora reggeli órákban a Ravazd és Győr közötti településekről 30 percenként 
elérhetővé válik a megyeszékhely, 

• munkanapokon és hétvégén több járat közlekedik Győrből Pannonhalma, vár főkapu 
megállóhelyig, ezzel is javítva egyrészt a Tóthegy, másrészt a Pannonhalmi Főapátság 
kiszolgálását,  

• a biztonságos éjszakai hazajutás elősegítése céljából szombat és vasárnap hajnalban 
új éjszakai járat közlekedik Győr, Széchenyi István Egyetemtől Nyúl, Écs, 
Pannonhalma, Ravazd, Tarjánpuszta érintésével egészen Győrasszonyfáig,  

• valamennyi érintett autóbuszvonalon pedig egységes megállási rendet és forgalmi 
időszaktól függő menetidőt alakítunk ki. 

Levelünk mellékleteként megküldjük az érintett autóbuszvonalak új menetrendjét is. Bízunk 

benne, hogy a tervezett szolgáltatásfejlesztéssel, a települések elérhetőségének javításával, 

a térségben a közösségi közlekedés színvonala javul, mely nagyban hozzájárul a korszerű és 

megbízható közszolgáltatások kialakításához.  

Budapest, 2020. április 22. 

Üdvözlettel: 

Tóth Gábor s.k. 

helyközi közszolgáltatás vezető  

VOLÁNBUSZ Zrt. 

Pék Attila Patrik s.k.  

szolgáltatásszervezési vezető  

VOLÁNBUSZ Zrt. 
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Kapja: 

Bakonygyirót jegyzo@bakonyszentlaszlo.hu 
Bakonypéterd bakonypeterd@bakonypeterd.hu 
Bakonyszentlászló jegyzo@bakonyszentlaszlo.hu 
Écs ecs-hivatal@ecsfalu.hu 
Fenyőfő jegyzo@bakonyszentlaszlo.hu 
Győr jegyzo@gyor-ph.hu 
Győrasszonyfa gyorasszonyfa@vnet.hu 
Győrújbarát titkarsag@gyorujbarat.hu 
Lázi onkormlazi@vnet.hu 
Nyúl polgarmester@nyul.hu 
Pannonhalma jegyzo@pannonhalma.hu 
Ravazd hivatal@ravazd.hu 
Románd romand@romand.hu 
Sikátor sikator@sikator.hu 
Tarjánpuszta tarjanpuszta@rlan.hu 
Veszprémvarsány onkormanyzat@veszpremvarsany.hu 

                                                                                                     


