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A BAKONYVASÚT SZÖVETSÉG AZ 
UTASOKÉRT 

 
A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 2009 
óta dolgozik azon, hogy a Győr-Veszprém 
vasútvonalon jobb körülmények várják a 
rendszeres és alkalmi utasokat. Ennek 
érdekében együttműködünk a megrendelő 
minisztériummal, a szolgáltató MÁV-csoport 
vállalataival, a térség önkormányzataival. 
 
Mit értünk el mostanáig? 
 

- a hivatásforgalom igényeihez igazodó 
menetrendet alakítottunk ki 

- peronok épültek a vonal állomásain, és 
megállóhelyein 

- utastájékoztató táblákat helyeztünk ki 
az állomásokon 

- közvetlen autóbusz csatlakozások 
Zircen a környező községek, és 
Veszprém vasútállomáson 
Balatonfüred, Balatonalmádi felé 

- a menetidő csökkentése minden 
viszonylatban 

 
Mit szeretnénk elérni a jövőben? 
 
- korszerű járműveket a jelenlegi 

motorvonatok, és részben a 
mozdonyos vonatok helyett (ennek 
érdekében 2016. november 5-én 

bemutató különvonatot közlekedtettünk 
a Bakonyvasúton egy Jenbacher 5047-
es motorkocsival, mely az egyik 
esélyes jelölt) 

 

 
 

- nagyobb pályasebességet 
Győrszabadhegy-Veszprémvarsány, 
valamint Zirc-Eplény között 

- kerékpártárolókat minden állomáson 
és megállóhelyen 

- új megállóhely létesítését Eplény 
község belterületén 

- kétóránkénti ütemes vonali 
menetrendet, óránkénti elővárosi 
ütemmel munkanapokon reggel Győr, 
délután Bakonyszentlászló irányában. 

 
Támogassa munkánkat SZJA 1%-ával. 
 

Adószámunk: 19385154-1-19 



 

RENDKÍVÜLI AKCIÓNK BÉRLETES 
UTASOKNAK 

 
A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség ajándék 
akciót hirdet meg a bérletes utasoknak. 
 
Amennyiben Ön a Győr-Veszprém 
vasútvonalon havibérlettel vagy tanuló 
havibérlettel 2016. NOVEMBER 1. és 2017. 
MÁRCIUS 31. közötti időszakban a vasútvonal 
bármely két állomása között utazik, vagy a 
vasútvonal valamely állomásáról a 
végállomások egyikét érintve kiutazik, s a lejárt 
bérleteket elküldi nekünk, sorsoláson vesz 
részt, amelyen 3 darab egyenként 19.200.-Ft 
értékű ALPAMAYO 29 típusú, sötétkék színű 
magyar gyártású, prémium minőségű, 
univerzális kis hátizsákot sorsolunk ki. 
 

SZABÁLYOK, FELTÉTELEK 
 
A sorsoláson való részvételhez teljes árú, vagy 
tanulói havibérletből 2 darab beküldése 
szükséges, ugyanez 4 darab félhavi bérlettel is 
teljesíthető. 
Havibérlet helyett elfogadjuk a 30 napos 
bérletet is, de az érvényességnek a fent 
megadott időszakba kell esnie! 
Ha havijegyét munkáltatója költségtérítés miatt 
bevonja, akkor a havijegy munkáltató által „az 
eredeti példányt elszámolás céljából átvettem” 

felirattal ellátott, a munkáltató által aláírt, 
lebélyegzett fénymásolatot is elfogadjuk. 
Egy magánszemély egy beküldéssel vehet 
részt a sorsoláson. 
 
Kérjük, a beküldésnél adja meg a következő 
adatokat: 
 
a beküldő neve, postacíme, telefonszáma, e-
mail címe 
 

BEKÜLDÉS MÓDJA 
 

 

Postai úton 
Címünk:  
Cuha-völgyi Bakonyvasút 
Szövetség 
1502 Budapest, Pf. 394. 

 

 

E-mailben, szkennelve 
Címünk: 
info@bakonyvasut.hu 

 
 

Beküldés határideje: 2017. ápr. 15. 
Sorsolás és értesítés: 2017. ápr. 30-ig 

 
Figyelje híreinket honlapunkon és facebook 
oldalunkon! 
 

www.bakonyvasut.eu 

 
 
ALTO Alpinista Sportszergyártó Kft. 
2220 Vecsés, Vasvári Pál utca 3. 
 
http://altoalpin.hu/ 
 
 

 
 
a kép illusztráció, a kisorsolásra kerülő hátizsákok színe sötétkék 

 
A hátizsákokat a FAL-CON AUDIT Kft 
ajándékozta a Bakonyvasút Szövetségnek 
 
www.fal-con.eu 
 

 


