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S a j t ó k ö z l e m é n y 
VOLÁN Egyesülés - 2012. december 05. 

 
 
Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend változás 
 
A 2012/2013. évi új menetrend életbe lépésének időpontja 2012. december 09-e 
00.00 óra, az érvényessége pedig 2013. december 14. 24.00 óráig tart. 
A Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend megyei kötetekben jelenik meg, az adott 
megyében szolgáltatást nyújtó VOLÁN társaságok adják ki. A VOLÁNBUSZ Zrt. 
esetében a Pest megyei kötet helyett 7 füzet tartalmazza az egyes térségek szerinti 
menetrendeket. A menetrendek autóbusz állomásokon, a VOLÁN társaságok 
szolgálati helyein, elővételi pénztáraiban szerezhetők be.  
A nyomtatott formán túl az utazóközönség az interneten keresztül napra kész 
menetrendi információkhoz juthat a www.volan.hu oldalon.  
 
 
Menetrend szerinti autóbusz-közlekedés a menetrendváltozást követően 
 
A VOLÁN társaságok a hazai közforgalmú közlekedési piac meghatározó szereplői: 
évente több mint 432 millió helyközi és mintegy 376 millió helyi utast szállítanak el. 
Az új menetrend az ország 3154 településéből - tíz kivételével - valamennyibe 
autóbuszos eljutási lehetőséget biztosít. 
 
A VOLÁN társaságok az új menetrenddel helyközi forgalomban munkanapokon 
39.226, szabadnapokon 18.638, munkaszüneti napokon 15.635 járatot 
közlekedtetnek. A helyközi közlekedésben a 2011/12-es menetrendben szereplő 
VOLÁN járatok közül összességében 945 kerül leállításra, míg 664 új járat indul. Így 
a helyközi járatok száma mind a munka-, mind a szabadnapokon minimálisan 
csökkennek a lejáró menetrendhez képest. 
Helyi forgalomban a VOLÁN társaságok által indított járatok száma a 
következőképpen alakul: munkanapokon 19.974, szabadnapokon 11.470, 
munkaszüneti napokon 10.584 járatot indítanak. Ezek összességében szintén 
csekély járatszám csökkenést jelentenek mind a munka-, mind a szabadnapok, mind 
a munkaszüneti napok tekintetében. 
 
Az új menetrend lényegi változásai a közlekedési kormányzat törekvéseivel állnak 
összefüggésben: alapvetően a közösségi közlekedési kapacitások jobb összhangját, 
a vasúti-közúti párhuzamosságok kiküszöbölését, valamint a korábbinál jobb 
csatlakozásokat hivatottak biztosítani. 
 
A 2012/2013-as VOLÁN menetrendváltozással a kiszámíthatóbb utazás érdekében - 
az eddigieken túl – újabb ütemes menetrend kerül bevezetésre a Miskolc-Polgár-
Debrecen-Hajdúszoboszló; Debrecen-Békéscsaba-Szeged; Eger–Salgótarján 
vonalakon.  
 
2012. december 09-től kezdődően a helyközi autóbuszjáratok elővárosi, regionális és 
országos kategóriákba kerültek besorolásra. Újdonság, hogy az ezeket a közlekedési 
szolgáltatásokat megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése értelmében 
az országos személyszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódóan több vonalon egyes 
autóbuszjáratok „emelt szintű” szolgáltatást nyújtó járattá kerültek besorolásra, 
melyek ezután csak kiegészítő díj megfizetésével vehetők igénybe. Ezeken a 
járatokon korszerű, magas műszaki színvonalú járműveket közlekedtetnek a VOLÁN 
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társaságok, melyek nagyobbrészt autópálya szakaszokon közlekednek, így csökken 
a menetidő, valamint a csak ülő utasok szállításával az utazás minőségében is 
javulás következik be. 
 
 
Az utaskiszolgálást érintő jelentős változások  
 
A 2009-ben meghirdetett „Közösségi közlekedésfejlesztési” célú európai uniós ROP 
pályázatok keretében 2012-ben több VOLÁN társaságnál került sor infrastrukturális 
fejlesztésekre: tucatnyi autóbusz-állomás utastájékoztató és forgalomirányító 
rendszere újult meg (pl. a Borsod, Hajdú, Jászkun, Kisalföld, Pannon VOLÁN-ok 
ellátási területén), illetve számos állomás került teljes felújításra. A pályázatok 
maradéktalan megvalósítása ill. lezárása 2013. évben várható. Folyamatosan 
történik a VOLÁN társaságok kezelésében lévő 134 autóbusz pályaudvar mind 
fizikai, mind infokommunikációs akadálymentesítése is. A szolgáltatás színvonalának 
javítását célozza az országos jelentőségű autóbuszjáratokon a díjmentes WIFI 
internet elérés fokozatos biztosítása az utasok részére (pl.: Agria Volán Zrt. Vértes 
Volán Zrt., Volánbusz Zrt., Zala Volán Zrt. járatain). 
 
2012. évben a VOLÁN társaságoknak nem volt lehetősége új autóbuszok 
beszerzésére: autóbuszállományuk 44,9%-a 12 évesnél idősebb, az átlagéletkoruk 
11,9 év. Az EURO III., IV., V. és EEV környezetvédelmi minősítéssel bíró járművek 
aránya 40,8%. Az állományból 856 db az alacsonypadlós vagy rámpával ellátott 
autóbusz, amely a mozgáskorlátozottak és időskorúak, valamint a kerekesszékkel 
vagy gyermekkocsival utazók utazását segíti.  
 
 
2013-ban várható tendenciák 
 
2013-ban a helyközi menetrend szerinti autóbusz közlekedésben nem számítunk az 
utasforgalom tendenciájában lényeges változásra, az utazások száma stagnál, vagy 
kis mértékben csökken. A helyi közlekedésben minimális utasszám vesztés várható.  
A VOLÁN társaságok gazdálkodásában sincs előjele döntő, pozitív változásnak, 
helyzetük minimális saját erőből történő autóbusz vásárlást tesz lehetővé, továbbá 
más fejlesztések, felújítások is csak korlátozottan lesznek lehetségesek, kivéve a 
pályázatokon elnyert forrásokból megvalósulókat. 
 
 
Ünnepi forgalom 
 
Az átlagosnál lényegesen nagyobb utasforgalom várható az év végi ünnepek előtt és 
az ünnepek utolsó napján, elsősorban a nagy távolságot megtévő járatokon. A 
VOLÁN társaságok - az igények szerint - ekkor több autóbuszt is közlekedtetnek egy-
egy járatban. Azt javasoljuk, hogy ne megszokásból utazzanak, tájékozódjanak 
indulás előtt a megváltozott menetrendről. Aki előre, biztosan tudja utazása 
időpontját, lehetőleg elővételben vásárolja meg menetjegyét és biztosítsa helyét. Ez 
nem csak az utazását teszi biztossá, hanem iránymutatásul is szolgál a VOLÁN 
társaságoknak a várható forgalom nagyságára. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
szokásosan több munkahely az ünnepek körüli időszakban, Karácsony és Újév 
között az általánostól eltérő munkarendet alkalmaz. A rövidebb útvonalú helyközi 
autóbuszjáratok közlekedésében – alkalmazkodva a megváltozó munkába járási 
igényekhez – ez is okozhat változtatásokat, amelyeket a VOLÁN társaságok a 
helyileg szokott módon hirdetnek meg. 


