
ÚJ VONATOK INDULNAK A 
BAKONYVASÚTON 

 
 

Az elmúlt öt évben Győrből délelőttönként nem 
volt a Bakonyba kiránduló családok, turisták szá-
mára megfelelő időben induló vonat. 
 
A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség, és a KTI 
Északnyugat-Magyarországi Közlekedésszervező 
Iroda kezdeményezése alapján, a MÁV-Start Zrt 
segítő együttműködésével sikerült olyan megol-
dást találni, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium is jóváhagyott. 
 
2017. szeptember 2-től október 23-ig, majd 
2018-ban március 15-től kezdődően minden 
hétvégén új vonatpár közlekedik az eddig vo-
natmentes időszakokban. 
 
Az új vonatok elsősorban a Győrből és környéké-
ről, valamint Zircről a Magas-Bakony legkedvel-
tebb turisztikai célpontjaira, a Cuha-völgybe, a 
Cuha-szurdokba, Fenyőfőre, a Cseszneki várhoz, 
a Kőris hegyre kirándulók, túrázók igényének 
megfelelő időpontokban közlekednek.  

MENETREND 
 
Érvényes március 15. és október 23. között hétvé-
gén és munkaszüneti napokon. 
 
Egyéb napok menetrendje a www.mavcsoport.hu 
oldalon érhető el. 

 

GYŐR-VESZPRÉM 

Győr 7:25 9:22 11:45 17:55 15:45 

Zirc 8:48 10:48 13:11 19:19 17:10 

Veszprém 9:22 - 13:45 19:52 17:43 

VESZPRÉM-GYŐR 

Veszprém 8:15 11:00 - 19:12 17:03 

Zirc 8:51 11:31 15:38 19:46 17:37 

Győr 10:17 12:59 17:21 21:12 19:07 

TUDTA? 
 

 A vasútvonalat a Győr-Veszprém-

Dombóvári HÉV vasúttársaság 

építtetette 1895-1896 években. 

 Porva-Csesznek vasútállomás felvételi 

épületében a Győr-Veszprém vasútvo-
nal történetét bemutató kiállitás találha-

tó. 

 A Bakonyszentlászló-Veszprém közötti 

szakasz, melyen többek között 4 alagút, 
3 viadukt, és a neves Cuha-völgyi tám-
fal található, 2011-ben országos műem-

léki védettséget kapott. 

 Az eplényi és a bakonyszentlászlói állo-

másokon található épületeket eredeti 

állapotukban őrizték meg. 

 A Veszprém-Alsóörs vasútvonalon ke-

resztül régen a Győr-Veszprém vonal 

vonatai egészen a Balatonig jártak. 

VINYE-ZIRC 

Vinye 8:27 10:27 12:50 16:47 14:47 18:57 

Porva 8:35 10:35 12:58 16:55 14:55 19:05 

Zirc 8:48 10:48 13:11 17:08 15:08 19:18 

ZIRC-VINYE 

Zirc 8:51 11:31 13:20 17:37 15:38 19:46 

Porva 9:03 11:43 13:32 17:49 15:50 19:58 

Vinye 9:11 11:51 13:40 17:57 15:58 20:06 



TURISTAVONAT 

A BAKONYBA! 

 ÚJ 

GYŐR 

9:22 

VINYE 

10:27 

PORVA- 
CSESZNEK 

10:35 

ZIRC 

10:48 

2017. szeptember 2-ától  

október 23-ig hétvégénként 

A BAKONYVASÚT SZÖVETSÉG 
 
 

A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség, mint ön-
kormányzati és civil egyesület, 2009 óta dolgozik 
azon, hogy a Győr-Veszprém vasútvonalon jobb 
körülmények várják a rendszeres és alkalmi utaso-
kat. Ennek érdekében együttműködünk a megren-
delő minisztériummal, a szolgáltató MÁV-csoport 
vállalataival, a térség önkormányzataival, különö-
sen Veszprém és Győr városokkal. 

 
Mit értünk el mostanáig? 
 

 a hivatásforgalom és a turizmus igénye-
ihez igazodó menetrend került kialakí-
tásra 

 peronok épültek, kerékpártároló korlá-

tok kerültek elhelyezésre a vonal állo-
másain és megállóhelyein 

 utastájékoztató táblákat helyeztünk ki 
az állomásokon 

 közvetlen autóbusz csatlakozások léte-

sültek Zircen a környező községek, és 
Veszprémben Balatonfüred, Balatonal-
mádi felé 

 Porva-Csesznek megállóhely váróter-

mében vasúttörténeti állandó kiállítást 
alakítottunk ki 

 
Mit szeretnénk a jövőben? 
 

 nagyobb pályasebességet 

Győrszabadhegy-Veszprémvarsány, 
valamint Zirc-Eplény között 

 új megállóhely létesítését Eplény köz-

ség belterületén 

 ütemes menetrendet 120 perces, illetve 

a győri elővárosban munkanapokon 60 
perces követéssel 

 új, a vonal jellegéhez jobban illeszkedő 

járművek közlekedtetése. 
 

Támogassa munkánkat SZJA 1%-ával! 
 
Adószámunk: 19385154-1-19 
 

 
 

 

 

Postacímünk: 

  
Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 

1502 Budapest, Pf. 394. 

@ 
e-mail, honlap, facebook 

info@bakonyvasut.hu 

www.bakonyvasut.eu 


