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Tisztelt Olvasó! 

 

A Győr-Veszprém vasútvonal Magyarország közlekedési rendszerének csiszolatlan 

gyémántja. Gyémánt, hiszen egyrészt egy jó állapotú, nagy teljesítőképességű 

infrastruktúra, másrészt hazánk legszebb vasútvonala. Ugyanakkor csiszolatlan, mert az 

elmúlt évtizedek hibás döntései, a szolgáltatásfejlesztés állandó halogatása miatt mindeddig 

nem sikerült kellő mértékben kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. 

 

Jelen kiadványban a vonal sorsának javításán évek óta dolgozó Bakonyvasút Szövetség 

foglalta össze mindazokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek elengedhetetlenek a 

vasútvonal sikeres működtetéséhez. A főbb javaslataink a következők: 

 

o Kiszámítható, ütemes menetrend bevezetése 

o Sebességemelés és új megállók létesítése 

o Korszerű motorvonatok közlekedtetése 

o Utasforgalmi létesítmények fejlesztése 

o Integrált közlekedés megteremtése 

 

Bár e fejlesztéseknek valamennyi esetben van anyagi vonzata, mindegyik teljes mértékben 

reális elképzelés, és mindegyikük képes néhány éven belül jelentős közvetlen és közvetett 

hasznot produkálni. 

 

Figyelemmel kell lennünk arra, hogy e fejlesztések egyszerre, összehangoltan történjenek, 

hiszen a siker csak valamennyi részfeladat teljesítése után várható. Az integrált közlekedés 

megteremtése esetében különösen fontos, hogy a vasút szerepének fejlesztések által 

történő erősítése egyik település számára se visszalépést, hanem komoly eredményt 

jelentsen. 

 

Bízom benne, hogy e kiadvány is hozzájárul a benne vázolt stratégia megvalósulásához és 

elősegíti a Győr-Veszprém közötti vasúti közlekedés fejlődését! 
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Kiszámítható, ütemes menetrend bevezetése 

A Győr-Veszprém vasútvonalon elsődleges kérdés az ütemes 

menetrend bevezetése, hiszen így biztosítható kiszámítható, 

egyenletes kínálat egész nap, továbbá így adható kapcsolat az 

országos alaphálózathoz, valamint a környékbeli buszhálózathoz is. A 

vasút magas fixköltség-aránya és alacsony változó költsége miatt 

eleve fontos, hogy a járművek a lehető legtöbbet dolgozzanak. 

 

A vasútvonalnak alapvetően három potenciális fő feladata van:  
 

 a két megyeszékhely összekötése,  

 a győri előváros vonatkozó részének kiszolgálása,  

 valamint a Bakonyba irányuló turistaforgalom elszállítása.  
 

E feladatokat a vasútvonal legjobban kétfajta vonattípussal tudja 

ellátni: szükséges egy 120 percenként közlekedő zónázó jellegű 

gyorsvonat és egy 60/120 percenként közlekedő személyvonat. A 

vonalon végigmenő gyorsvonat Bakonyszentlászló és Győr között csak 

a Pannonhalmán és Adyvárosban állna meg, a Bakonyszentlászló-

Győr viszonylatú személyvonat pedig kiszolgálná az összes megállót. 

Így a lehető legjobb menetidővel lennék kiszolgálva a legnagyobb 

elővárosi települések (Pannonhalma, Bakonyszentlászló), a végpontok 

közötti forgalom, valamint a bakonyi turisták is: 

 
 
A fent vázolt koncepció megvalósításához a Győrszabadhegy-
Veszprémvarsány szakaszon 60 km/h helyett 80 km/h sebesség 
alkalmazása szükséges, továbbá újra meg kell nyitni Porva-Csesznek 
állomást. A menetrend biztosításához két Desiro és két Bzmot járműre 
van szükség. 
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Sebességemelés és új megállók létesítése 

A kívánatos menetrendi struktúra megvalósításához fel kell emelni a 

pályasebességet legalább 80 km/h-ra Győrszabadhegy és 

Veszprémvarsány állomások között. További fejlesztési igény Porva-

Csesznek állomás újbóli üzembe helyezése, mely alapvetően 

személyzet átcsoportosítását igényli valamely másik szolgálati helyről. 

 

Vasúti megállóhely kialakítása szükséges Eplény belterületén, 

melynek következtében a település kiszolgálása lényegesen javítható. 

Ezzel együtt a jelenlegi Eplény állomás személyforgalmi szempontból 

megszüntethető. 

 

Megállóhely építése szükséges Győrben, Adyvárosban is. A projekt 

célja a városrészben lévő számos egészségügyi és kereskedelmi 

létesítmény jobb megközelíthetőségének biztosítása. E megállóból 

jelentős mértékben profitálnának a Győr-Pápa-Celldömölk vonal utasai 

is. Győrszabadhegy állomás személyforgalmi funkciója ezzel 

összefüggésben megszüntethető. 

  

  
 

  
 
 

 

  



 

Korszerű motorvonatok közlekedtetése 

A Győr-Veszprém vasútvonalat jelenleg kiszolgáló dízelmozdonyos 

ingavonatok, illetve Bz motorvonatok jellegükben csak korlátozottan 

illeszkednek a vonal sajátosságaihoz. A dízelmozdonyos ingavonatok 

nagy kapacitására legfeljebb néhány forgalmasabb hétvégi napon van 

tényleges igény, egyébként jelentős méretű kihasználatlan kapacitást 

mozgatnak magas költségek árán. A Bz motorkocsik üzemeltetése 

ugyan rendkívül olcsó, de a csekély teljesítményük miatt a hegyi 

szakaszokon való közlekedés számos esetben gondot jelent. Mivel 

egyik típus sem rendelkezik működőképes vezérlőkocsival, a vonatok 

megfordítása a végállomásokon körülményes. Mindkét típusról 

elmondható az is, hogy a járművek belső kialakítása elavult, 

évtizedekkel ezelőtti igényszintet tükröz, s az akadálymentesség nem 

biztosított. 

 

Fentiek miatt a Győr-Veszprém vasútvonalon 6342-es sorozatú, 

Desiro nevű dízelmotorkocsik közlekedtetését javasoljuk. Ezek a 

motorkocsik üzemeltetési költségüket és kapacitásukat tekintve 

egyaránt a két mostani járműtípus között helyezkednek el, így a vonal 

jellegéhez jól alkalmazkodnak. A motorkocsik alacsonypadlósak és 

légkondícionáltak, így jelentős utasvonzó hatásuk van. 

 

A 2-es számú, Budapest-Esztergom vasútvonal felújításával 

összefüggésben jelentős mennyiségű Desiro motorkocsi szabadul fel, 

melyek Celldömölkre történő átcsoportosítás esetén a 10-es és 11-es 

vonalakat egyaránt ki tudnák szolgálni. Hétköznap a nagy 

hivatásforgalmat bonyolító 10-es, hétvégén pedig a turisztikailag 

frekventált 11-es vonalon közlekedtethető több motorkocsiból álló 

szerelvény. 

 

  
 

         
 

  
 
 

 

  



 

Utasforgalmi létesítmények fejlesztése 

Mivel a vonal utasforgalmi létesítményei ma többnyire nem elégítik ki 

az igényeket, s jelentősen rontják a vasút versenyképességét, 

fejlesztésük elengedhetetlen.  

 

A vonal három nagyobb forgalmú állomásán, Pannonhalmán, 

Bakonyszentlászlón és Zircen gépi pénztár fenntartására van szükség. 

A további szolgálati helyeken a pénztár azzal a kikötéssel szüntethető 

meg, hogy a számos ingázó célpontját jelentő Győr-Gyárváros 

állomáson pénztárt hoznak létre. 

 

Valamennyi szolgálati helyen, különösen Győrasszonyfán fontos 

biztonságos és jól megközelíthető kerékpártároló biztosítása, hiszen 

így jelentősen csökkenhető a vasútállomások megközelítésének 

időigénye. 

 

Szükség van továbbá az autóbuszos ráhordási pontokon jól 

használható, a vasúti peronhoz közel eső buszforduló kialakítására, 

illetve a sínkorona-szintű peronok legalább 15 cm-rel történő 

magasítására. 

  

  
 

  
 
 

 

 Pénztár Zárt váró Nyitott váró Kerékpártároló Buszforduló Peronmagasítás  

Győr-Gyárváros KELL     OK 

Győrszabadhegy  OK    OK 

Nyúl   KELL KELL  KELL 

Pannonhalma OK OK  KELL KELL OK 

Tarjánpuszta  OK  KELL  KELL 

Győrasszonyfa   KELL KELL  KELL 

Veszprémvarsány  OK  KELL  KELL 

Bakonygyirót   KELL KELL  OK 

Bakonyszentlászló OK OK  KELL OK KELL 

Vinye   KELL   OK 

Porva-Csesznek  OK    KELL 

Zirc OK OK  KELL OK KELL 

Eplény       

 

 



 

Integrált közlekedés megteremtése 

A vasútvonal jelentős fejlesztése lehetőséget ad az autóbusz-hálózat 

átszervezésére is. A fő cél a vasútvonalra ráhordó, településeket 

feltáró viszonylatok fejlesztése, illetve a vonattal azonos szerepet 

ellátó, 30-40 km-en át párhuzamos viszonylatok megszüntetése 

azokon a helyeken, ahol a vonat jobb szolgáltatást tud nyújtani. 

 

Mindehhez elengedhetetlenül fontos az integrált tarifarendszer 

megteremtése, mely nélkül a ráhordó autóbuszjáratoknak nincs 

értelme, s a ténylegesen létező párhuzamosságok visszaszorításáról is 

csak korlátozottan lehet beszélni. Az integrációnak két módja 

lehetséges: 

 

 a mai kilométer-díjszabás fenntartása mellett a 

tarifatörés megszüntetése, vagyis busz-vonat átszállásnál ne 

kezdődjön újra a km-számítás 

 zónarendszer kialakítása, melyben néhány település 

megállói egy zónába vannak rendezve, a zónán belül a 

díjszabás egységes, a zónán túli utazások ára pedig az 

átlépett zónahatárok számától függ 

 

Ráhordó helyközi autóbusz-viszonylat szervezése szükséges 

Bakonyszentlászló, vasútállomás – Bakonyszentlászló, Vak Bottyán út 

– Fenyőfő községháza útvonalon. A járatoknak Bakonyszentlászló 

számára legalább az összes alapütemű (Győr-Veszprém viszonylatban 

közlekedő) vonathoz csatlakozást kell biztosítani, a Fenyőfőig való 

közlekedés igényalapon történhet. A csúcsidőben közlekedő vasúti 

betétjáratokhoz szintén igényalapon szervezendő a ráhordás. 

Mindezekkel összefüggésben valamennyi Bakonyszentlászló – Győr 

viszonylatban közlekedő autóbuszjárat megszüntethető. 

 

Győrasszonyfa és Tarjánpuszta községek közlekedése a továbbiakban 

a megállók kedvező elhelyezkedése, illetve a vonat által teljesített 

magas járatsűrűség és alacsony menetidő miatt vonattal biztosítandó. 

A Győrasszonyfa – Győr viszonylatban csak csúcsidőn kívül érdemes 

1-2 pár autóbuszjárat közlekedtetése egyes mozgásukban korlátozott 

célcsoportok győri egészségügyi intézményekbe való célzott eljuttatása 

érdekében. Az önkormányzattal való megegyezés esetén ez helyi 

járművel is biztosítható, ám a csúcsidőn kívül közlekedés normál 

helyközi viszonylat esetében sem jelentene eszköztöbbletet. 

 

  
 
   

 
 
 
   

 

 



 

 

 

 

A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség a javasolt fejlesztések megvalósulásáig is folyamatosan képviseli 

az itt közlekedő hivatásforgalmi és ide látogató turisztikai utasok érdekeit. A rendszeres utasoknak állandó 

menetjegy, és eseti ajándék akciókat hirdetünk meg. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a vonal 

menetrendjének, a vonatok csatlakozásainak alakulását, és képviseljük tag önkormányzataink érdekeit. 

Anyagi lehetőségeink függvényében fejlesztjük az állomások szolgáltatási színvonalát, és kapcsolatot 

tartunk a szolgáltató vasúttársaságokkal. 
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