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S a j t ó k ö z l e m é n y 
 

Kiadó: VOLÁN Egyesülés 
 
 

Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend változás 
 
 
A 2013/2014. évi új menetrend életbe lépésének időpontja 2013. december 15-e 
00.00 óra, az érvényessége 2014. december 13. 24.00 óráig tart. 
 
A Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend megyei kötetekben, kiadványokban jelenik 
meg, melyeket az adott megyében szolgáltatást nyújtó VOLÁN társaságok adnak ki. 
A papír alapú menetrendek az adott megyében működő autóbusz állomásokon, a 
VOLÁN társaságok szolgálati helyein szerezhetők be.  
 
A nyomtatott formán túl az utazóközönség az interneten keresztül napra kész 
menetrendi információkhoz juthat a www.volan.hu weboldalon.  
 
 
Menetrend szerinti autóbusz-közlekedés a menetrendváltozást követően 
 
A VOLÁN társaságok a hazai közforgalmú közlekedési piac meghatározó szereplői: 
évente több mint 453 millió helyközi utast szállítanak el, 70 településen helyi 
menetrend szerinti közlekedést is ellátnak, több mint 353 millió helyi utast szállítva. 
Az új menetrend az ország 3154 településéből - 8 kivételével - valamennyibe 
autóbuszos eljutási lehetőséget biztosít. 
 
A VOLÁN társaságok az új menetrenddel helyközi forgalomban munkanapokon 
40.432, szabadnapokon 18.750 munkaszüneti napokon 15.691 járatot 
közlekedtetnek. A helyközi közlekedésben a 2012/13-as menetrendben szereplő 
VOLÁN járatok közül összességében 554 kerül leállításra, míg 530 új járat indul. Így 
a helyközi járatok száma mind a munka-, mind a szabadnapokon minimálisan 
változik a lejáró menetrendhez képest.  
 
Az új menetrend lényegi változásai a közlekedési kormányzat törekvéseivel állnak 
összefüggésben: alapvetően az utazóközönség valós és a közszolgáltatási 
kötelezettség keretében kezelendő mobilitási igényeinek kiszolgálása, a vasútra 
történő autóbuszos rá-, illetve elhordás, a jobb átszállási csatlakozások biztosítása 
céljából. A vasúti csatlakozási helyek száma 406 lett, ezeken a megállóhelyeken az 
autóbuszok előre elrendelt ideig várakoznak a késéssel érkező vonatokra. 
 
A 2013/2014-es VOLÁN menetrendváltozással a kiszámíthatóbb utazás érdekében - 
az eddigieken túl - újabb ütemes menetrend kerül bevezetésre pl. Szeged-
Kiskunhalas-Solt-Dunaújváros-Székesfehérvár-Veszprém/Győr; Baja-Kecskemét; 
Budapest-Dunaújváros; Tatabánya-Pécs vonalakon. 
 
A helyközi autóbuszjáratok elővárosi, regionális és országos kategóriákba kerültek 
besorolásra. Az országos személyszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódóan széles 
körben bevezetésre kerültek egyes, csak kiegészítő díj megfizetésével igénybe 
vehető autóbuszjáratok. 
 
 

http://www.volan.hu/
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Az utaskiszolgálást érintő változások  
 
A 2009-ben meghirdetett „Közösségi közlekedésfejlesztési” célú európai uniós ROP 
pályázatok keretében 2013-14-ben több VOLÁN társaságnál fejeződnek be 
infrastrukturális illetve az utasok kiszolgálásának színvonalát emelő fejlesztések: 
számos autóbusz-állomáson dinamikus utastájékoztatási és forgalomirányító 
rendszer került bevezetésre (pl. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Dél-alföldi 
régióban, Baranya megyében, a hatvani kistérségben, Vas megyében stb.), illetve 
számos állomás került felújításra. Folyamatosan történik a VOLÁN társaságok 
kezelésében lévő 126 autóbusz állomás fizikai, és infokommunikációs 
akadálymentesítése is. A Pannon VOLÁN Zrt bevezette ellátási területén az 
elektronikus utazási kártyák váltásának lehetőségét, míg a Borsod VOLÁN Zrt-nél 
elektronikus bérletváltó kártya működik. A pályázatok maradéktalan megvalósítása ill. 
lezárása 2014. évben várható.* 
 
A 2013-as évben - ha szerény mértékben is - de sor kerülhetett új illetve használt, de 
magas színvonalú autóbuszok beszerzése és forgalomba állítására pl. a Bakony, 
Balaton, Borsod, Jászkun, Kapos, Pannon, Zala VOLÁN társaságoknál és a 
VOLÁNBUSZ Zrt-nél is. 
 
A szolgáltatás színvonalának javítását célozza az országos jelentőségű 
autóbuszjáratokon a díjmentes WIFI internet elérés fokozatos biztosítása az utasok 
részére. 
 
 
Budapest, 2013.12.12 
 
 


