
Emlékeztető 
az Esztergomi Járás 2020/2021. évi - elektronikus formában lebonyolított - önkormányzati menetrendi egyeztetéséről 

 
Az egyeztetésben elektronikusan résztvevők:  

 A járásba tartozó önkormányzatok: Annavölgy, Bajna, Bajót, Csolnok, Dág, Dorog, Dömös, Epöl, Esztergom, Kesztölc, Lábatlan, Leányvár, Máriahalom, 
Mogyorósbánya, Nagysáp, Nyergesújfalu, Piliscsév, Pilismarót, Sárisáp, Süttő, Tát, Tokod, Tokodaltáró, Úny 

 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

 Esztergomi Járási Hivatal 

 Esztergomi Tankerületi Központ 

 Tatabányai Szakképzési Centrum 
 

A KTI Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság, Közszolgáltatási Központ, Központi Közlekedésszervező Iroda általános tájékoztatása 
a közösségi közlekedés rendszerében bekövetkezett és várható változásokról: 

Ágazati helyzetkép 

A közlekedést irányítók személyében a tavalyi állapothoz képest nem történt változás: 

 A helyközi közösségi közlekedésben a hivatalos közforgalmú vasúti és autóbuszos menetrend megrendelője az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium. 

- Innovációs és Technológiai Miniszter Dr. Palkovics László. 

- A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár Dr. Mosóczi László. 

- Közlekedésért felelős helyettes államtitkár Tóth Péter.  

- A kötött pályás és nem kötött pályás helyközi közösségi közlekedésért felelős miniszterelnöki biztos Dr. Fónagy János. 

Az ITM megrendelői, finanszírozói és szabályozási feladatokat lát el. A megrendelői feladatok szakfőosztálya a minisztériumon belül a Közlekedési 

Szolgáltatási Főosztály. Vezetője: Borbélyné Dr. Szabó Ágnes főosztályvezető. 

 A hazai állami hatáskörű helyközi (országos, regionális, elővárosi) közforgalmú közlekedés közszolgáltatási megrendelőjének szakmai közreműködő 

szervezete a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit. Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság. Az Igazgatóságon belül a Közszolgáltatási 

Központ végzi a koordinációt a közforgalmú közlekedés mindkét alágazatára nézve. A kijelölt közlekedési régiókra hatáskörrel rendelkező területi 

közlekedésszervező irodák végzik az ITM által megrendelt operatív közlekedésszervező szolgáltatásokat. 

 Hazánkban Európai uniós (IKOP, CEF) és hazai forrásokból valósulnak meg infrastruktúra fejlesztések, melyek a vasúti és a közúthálózatot is érintik, 

továbbá az alágazati együttműködés elősegítése érdekében ún. intermodális csomópontok is tervezés, illetve kivitelezés alatt állnak. A KTI a 

fejlesztéseket elsősorban menetrendi oldalon – felkérés alapján – szakmailag véleményezi. 

 A végleges IKOP –ÉFK (Éves Fejlesztési Keret) lista részletei „A Kormány 1247/2016. (V.18.) Korm. határozatában található. 



 A helyközi vasúti és autóbuszos közszolgáltatási alágazatok változatlan kiemelt feladata az infrastruktúrapótló szerep, tehát a hivatásforgalmi 

(munkába járási és iskolalátogatási célú) utazások és az alapvető közszolgáltatásokhoz (egészségügy, hivatali ügyintézés, sport, kultúra stb.) kielégítő 

utazások biztosítása. 

 Hazai helyközi Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező társaságok: 

- 3 vasúti (MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt., MÁV-HÉV Zrt.) 

- 7 állami autóbuszos társaság (ÉNYKK Zrt., DDKK Zrt., DAKK Zrt., ÉMKK Zrt. ,KNYKK Zrt., KMKK Zrt., Volánbusz Zrt.) 2019. október 1-jétől egy 

társasággá olvadt össze, így országosan egységesen a VOLÁNBUSZ Zrt. a korábbi Közlekedési Központok jogutódja. 

- 4 magán autóbuszos (Trans-Tour ’90 Kft., Trans-Vonal Kft., G-Busline Kft., Vo-Lan Kar Zrt.) 

A települések közigazgatási határain belül ellátott közforgalmú közlekedés ellátási felelősei az illetékes települési önkormányzatok. Magyarországon jelenleg 

134 településen folyik valamilyen szintű helyi közlekedési közszolgáltatás. 

 

Tarifa kérdések 

 A hazai közforgalmú közlekedés tarifa rendszere övezeti díjas. Az alap tarifaszint 2010 óta változatlan, áremelés nem volt. Elektronikus és elővételben 

megváltott vonatjegy vásárlása esetén számos kedvezmény érhető el. 

 A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek 

fejlesztését szolgálja a Helyközi Közlekedési Információs Rendszer (HKIR) projekt. Befejezése és végleges üzembe helyezése után a teljes utazási láncra 

elszámolható elektronikus jegy- és bérletrendszer fogja szolgálni az utasokat. (várhatóan 2021-től) 

  

Közlekedési szolgáltatások változásai 

 A Megrendelő a személyszállításban a vasúti és az autóbuszos közszolgáltatásokat egy rendszer elemeinek tekinti, azokat integráltan szükséges 

kezelni. Ennek megfelelően cél, hogy az alágazaton belüli, és az alágazatok közötti párhuzamos szolgáltatások csökkentésével, indokolt esetben 

megszüntetésével, a valós utazási igényekhez igazodó, egységes menetrendi kínálat kerüljön kialakításra. 

 Az országban ilyen pilot projekt a 2 sz. Budapest-Esztergom vasútvonal mentén került kialakításra, ahol a vasúti és közúti szolgáltatók 

együttműködésének köszönhetően a térségből az autóbuszok el- és ráhordással (vasúti csatlakozásokkal) már közös bérlet elfogadással biztosítják a 

főváros elérését. 

 A fent említettek alapján – az érintett szolgáltatók együttműködésével – az ország számos térségében vizsgáljuk a menetrendi kínálat módosításának 

lehetőségeit, szem előtt tartva a hivatásforgalmi utazási igényeket: munkahelyek, oktatási, egészségügyi, és hivatali intézmények elérését. 

 Az autóbuszos alágazatban továbbra is folyamatban vannak az autóbusz beszerzések, a társaságok a tavalyi és az idei évben is jelentős számban 

helyeztek forgalomba új autóbuszokat (352 darab hazai gyártású Credo autóbusz átadása 2019. novemberi szerződéskötés után 2020. márciusig 



megtörtént. 16 darab elővárosi háromtengelyes autóbusz, további 90 darab csuklós autóbusz – 30 darab a fővárosi agglomeráció, 22 darab Győr, 38 

darab pedig más vidéki városok helyi feladatellátását végzi majd - szállítása idei évben meg fog történni. További, emelt sebességű közlekedésre 

alkalmas autóbuszok beszerzése is folyamatban van.) 

 MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt. és MÁV HÉV Zrt.  10 éves állami közszolgáltatási szerződései 2023. december 31.-ig hatályosak. Az autóbusszal ellátott 

közforgalmú közlekedés közszolgáltatási szerződései 2019. december 31-én lejártak. A vonatkozó jogszabályok szerint a pályáztatás előkészítése 

folyamatban van, az új közszolgáltatási szerződések megkötéséig, illetve hatályba lépéséig a szolgáltatást változatlanul a jelenlegi társaságok, a 

VOLÁNBUSZ Zrt. és 4 magánszolgáltató biztosítja szükséghelyzeti elrendelés alapján. 

 A vasúti közlekedés járműparkjának fejlesztése érdekében új Intercity minőségű kocsik, illetve nagykapacitású (emeletes) motorvonatok kerültek 

beszerzésre, melyek forgalomba állítása folyamatos. 

 Számos településen kezdődött meg Intermodális Csomópontok (IMCS) előkészítése, illetve például Kaposváron már az építési munkálatok is 

folyamatban vannak. (Tervezés, előkészítés alatt: Szombathely, Győr, Kőszeg, Székesfehérvár, Eger, Nyíregyháza, kivitelezés alatt: Esztergom - Dorog) 

 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a KTI és a szolgáltatók segítségével folyamatosan ellenőrzi a közlekedési közszolgáltatások pontosságát, 

tisztaságát, utastájékoztatási színvonalát, mely tevékenység hozzájárul a szolgáltatási színvonal folyamatos fejlődéséhez.  

Az SLA rendszer célja a minél magasabb színvonalú utaskiszolgálás. Ezen szabályozás alapján történik a szolgáltatói-megrendelői ellenőrzési gyakorlat. 
Mind a vasúti, mind a közúti területen legnagyobb súllyal bíró ellenőrzési terület a menetrendszerűség.  
Vasúti közszolgáltatás területen a menetrendszerűségben leginkább mutatkozó romlást meg tudta állítani, a folyamatos pályafelújítások, és a 
motorvonatok érkezésétől javulás várható a szolgáltatás színvonalán. A szolgáltató/k éves teljesítményének értékelésére ösztönzési rendszer került 
kialakításra, mely az elért eredmények pénzügyi vonatkozására kihat. 
Autóbuszos közszolgáltatás területén a járatkimaradások megnövekedett darabszáma a legjelentősebb probléma, melyet az elöregedő járműpark 
megújításának elmaradása, valamint a gépjárművezetői létszámhiány fokozódása eredményezett. Ennek javítása érdekében új nemzeti buszstratégia, 
valamint az autóbuszvezető képzést támogató rendszer került kialakításra. 

 A 2020/2021-es menetrendi év menetrend tervezés során figyelembe veendő kulcsfontosságú területei: 

1. a vasúti menetrend vonatkozásában: 

- a menetrendszerűség további javítását elősegítő intézkedések bevezetése 

- az elővárosi kínálatfejlesztés, a minél magasabb arányú motorvonati üzemre való átállás 

2. az autóbuszos menetrend vonatkozásában: 

- a vasúti közszolgáltatással koordinált hálózat kialakítása 

- a hivatásforgalom kiszolgálásában a regionális autóbuszos közszolgáltatás szerepének növelése 

- megyei jogú városok regionális központi szerepének erősítése, hivatásforgalmú elérhetőségének javítása 

- a helyi és helyközi közlekedés menetrendjének összehangolt tervezése 



- egyéb, a települési elérhetőséget javító megoldások alkalmazása (menetrendi és tarifális integráció, aprófalvas térségek és 

zsáktelepülések kiszolgálás rugalmas közlekedéssel) 

A várhatóan hosszabb ideig tartó vágányzárakról, vonatpótló autóbuszok közlekedéséről folyamatosan tájékoztatjuk a települési önkormányzatokat. 

 
A települések, szervezetek képviselőjének észrevételei, javaslatai: 

Település/Szervezet Észrevétel Válasz Megjegyzés 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 
(írásban) 

 
A 1721/19 járatszámú, Győr – Esztergom útvonalon 
közlekedő autóbuszjárat esetében a menetrend Süttő – 
Újtelep megállóhellyel történő bővítését javasolják. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

KTI-KSZK: A javaslat támogatott, kérjük a szolgáltatót a kért módosítás 
bevezetésére. 

Kesztölc 
(írásban) 

 
Hétköznap szeretnék visszakapni azt a 12:00 órás 
autóbuszt, ami Esztergomból indult, kb. 12:45 órakor ért 
a Mária utcai megállóba Dorogon, végigment Kesztölcön, 
utána beközlekedett Csévre és onnan indult Budapestre. 
Nagyon sokan jártak ezzel a járattal Budapestre, főleg, 
akinek Óbudán vagy Dél-Budán volt elintéznivalója. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Az új menetrendi 
struktúra a vasúti közlekedést 
részesíti előnyben távolsági utazás 
esetén. A jelzett terület esetében ez 
azt jelenti, hogy munkanapokon 
minden órában autóbuszjárat 
csatlakozik a vonathoz Leányváron. 
A konkrétan jelzett időpontra 
vonatkozóan az autóbusz 12:56 
órakor indul Kesztölc aut. 
fordulótól, majd végighalad 
Kesztölcön és Leányvár vá.-hoz 
érkezik 13:11 órára, ahol átszállás 
biztosított a 13:19 órakor induló, 
Budapest, Nyugati-pályaudvarig 
közlekedő vonathoz.   

KTI-KSZK: A Kesztölc-Budapest 
viszonylatú autóbuszjáratok 
megszűnésével egy időben 
rendszeres vasúti ráhordó 
kapcsolat létesült Leányváron, 
mely kedvező tarifával igénybe 
vehető, így a közvetlen járatok 
visszaállítására nem látunk okot. 



Kesztölc 
(írásban) 

 
A lakossági hozzászólásokból jól kivehető, hogy leginkább 
a Kesztölc – Budapest járatok megszűnését 
nehezményezik lakosaik, figyelmen kívül hagyva hogy 
ezek cserébe a Kesztölc – Leányvár járatok gyakoribb 
közlekedésével kerültek kiváltásra. Amennyiben 
lehetőséget találnak a járatok visszaállítására, azt 
örömmel veszik. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét  
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A közvetlen 
budapesti járatok visszaállítását 
nem tervezik. 

KTI-KSZK: A vasútfelújítást, 
villamosítást, és a teljes körű 
járműcserét követően fontos 
megrendelői elvárás volt, hogy a 
vasútvonallal párhuzamos 
autóbuszjáratok száma 
jelentősen csökkenjen, és ezek 
alakuljanak át ráhordó jellegűvé. 
Kesztölcről Budapestre ennek 
jegyében szűntek meg a közvetlen 
autóbuszjáratok, visszaállításukra 
belátható időn belül nem látunk 
lehetőséget.  
 

 
Dorogról Kesztölcre 10:10 óra után csak 12:30 órakor 
közlekedik közvetlen autóbusz. Egy 11:00 órás járatra 
szükség lenne, illetve a 12:30 órás autóbusz is 
közlekedhetne 12:00 órakor. 
Esti időszakban is hasonló a probléma, a 18:00 órás 
Esztergomi autóbuszt követően éjjel 23:00 óráig nem 
közlekedik közvetlen autóbusz Kesztölcre. Miért kerültek 
megszüntetésre a 19:00 és 21:00 órás járatok? 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Dorogról 
Kesztölcre munkanap délelőtt 
óránként el lehet jutni: kétóránként 
közvetlen járattal, illetve 
kétóránként átszállással. A 
közvetlen járatok 8:42, 10:42, 12:42 
órakor indulnak Dorog Volán-
teleptől, míg átszállással a 9:38, 
11:38 órakor Dorog vh.-tól induló 
800-as járattal lehet utazni 
Kesztölci elágazásig, ahol átszállás 
biztosított a Kesztölc felé közlekedő 
8504-es járatokra. 

KTI-KSZK: Az esti közlekedésre az 
új menetrend tapasztalatai 
alapján még visszatérünk. 



Kesztölc 
(írásban) 

 
A leányvári autóbuszok napközben szinte üresen 
közlekednek, ezért javasolják a kisbuszok közlekedtetését 
napközben. Csak reggel és este a dolgozók szállításánál 
szükségesek ezek a jelenlegi autóbuszok. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Társaságuknál 
jelenleg nem állnak rendelkezésre, 
erre a célra megfelelő midi 
autóbuszok, de folyamatosan 
törekszenek a járműparkjuk 
megújítására, modernizációjára. 

KTI-KSZK: A munkanap délelőtti 
időszakban valóban kisebb az 
utazási igény, és elég lenne kisebb 
autóbuszok közlekedtetése, de 
ezáltal nem keletkezne érdemi 
megtakarítás, mert a 
gépkocsivezető bére ugyanannyi, 
a fogyasztás is hasonló, ellenben 
külön flottát kellene fenntartani, 
melyet a csúcsidőben nem 
lehetne használni. Ezért nem 
terjedtek el ezek a megoldások. 
Kesztölcre alkalmanként 
túracsoportok megjelennek, 
olyankor kevés lehetne egy kis 
autóbusz kapacitása. A regionális 
közlekedésben egyre több az 
alacsonypadlós, vagy alacsony 
belépésű jármű, mely a kismamák 
utazását, a babakocsik 
használatát megkönnyíti. A 
menetrendtől eltérő közlekedést 
kérjük, jelezzék a 
diszpécserszolgálat felé. Kiépítés 
alatt áll egy műholdas 
járműkövető rendszer, mely az 
ilyen esetek számát remélhetőleg 
csökkenti. 



Kesztölc 
(írásban) 

 
Jelezni szeretnék, hogy a gépjárművezetők nem tartják be 
a menetidőt. (pl. 2020. május 12-én a Mária utcánál 12:31 
órára kiírt autóbusz 6 perccel előbb érkezett). 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A járművezetők alapvető feladata, a 
menetrendszerűség betartása, melynek ellenőrzésére külön figyelmet 
fordítanak. Amennyiben pontos utazási idő és viszonylatot jeleznek, 
abban az esetben utólagosan is kivizsgálják, és indokolt esetben 
szankcionálják az autóbuszvezetőt. 

 
Továbbá jelezni szeretnék, hogy több alacsonypadlós 
autóbusz közlekedhetne, melyre a kisgyermekes anyukák 
a babakocsival könnyen fel és le tudnak szállni, illetve van 
lehetőség az autóbuszon a kocsi tárolására. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Társaságuk folyamatosan szerzi be az új járműveket, 
melyeket az utazási igény és nagyság alapján csoportosítják a szükséges 
relációkba, térségekbe. 



Leányvár 
(írásban) 

 
Munkába járáshoz szükséges (3 műszakos munkarendhez 
igazodó) helyközi járatok törlésre kerültek Leányvár 
tekintetében, ami több helyi lakost arra kényszerít, hogy 
saját gépjárműbe ülve oldja meg az otthona és a 
munkahelye közötti ingázást, vagyis a járatok eltörlése 
környezeti szempontból nem a fenntartható közlekedés 
kialakításának célját támogatják.  
A helyi lakosok részéről a fenti indok alapján az alább 
felsorolt járatok visszaállítását kérnénk figyelembe venni 
az új menetrend készítése során:  

 Leányvár autóbusz fordulóból reggel 5:00 órakor 
induló, Dorog irányába közlekedő helyközi járat.  

 Dorogról 14:30 órakor induló, Leányvár 
Községháza és autóbusz forduló megállóhelyeket 
is érintő járat.  

 Leányvár autóbusz fordulóból 13:00 órakor 
induló, Dorog irányába közlekedő helyközi járat.  

 Dorogról 22:30 órakor induló, Leányvár 
Községháza és autóbusz forduló megállóhelyeket 
is érintő járat.  

 Leányvár autóbusz fordulóból 21:00 órakor 
induló, Dorog irányába közlekedő helyközi járat.  

 Dorogról 6:30 órakor induló, Leányvár Községháza 
és autóbusz forduló megállóhelyeket is érintő 
járat.  

 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

 
 
 
 
 
 
 
VOLÁNBUSZ Zrt.:  
Az új menetrend szerint:  
•  Leányvár aut. Ford.-tól 04:57 órakor 
indul járat Dorogra, 
•  Dorog vh.-tól 14:42 órakor induló járat 
érinti a kívánt megállókat, 
• Leányvár aut. ford.-tól 12:46 órakor 
indul járat, ezzel Esztergomba is be lehet 
érni fél 2-re, 
• Az Esztergomból 22:25 órakor, majd 
Dorogról 22:41 órakor induló járat érinti 
az említett megállókat, 
• A jelzett járat jelenleg nem érinti a kért 
megállókat - megvizsgálják a 
lehetőségeket. 
• Az Esztergomból 06:10 órakor induló 
8504-es járat Kesztölc aut.forulóig 
közlekedik, Dorog felől csatlakozik hozzá a 
06:17 órakor vh.tól induló 8510-es járat. 
Átszállni a Kesztölci elágazásnál lehet. 
 

KTI-KSZK: Megítélésünk 
szerint az új menetrend 
megfelelően kielégíti az 
igényeket. 



Leányvár 
(írásban) 

A közösségi közlekedést használó leányvári lakosok 
összességének kérése, hogy a Leányvár autóbusz 
fordulótól és Községháza megállótól induló, Dorogot 
érintő és Esztergom végállomás felé közlekedő járatok 
sűrűbben járjanak. A településen élők jelentős részének az 
óránként közlekedő 800-as járatok megállóihoz több mint 
1 km-t is kell gyalogolniuk. A településen belüli 
szintkülönbségek megtétele nehézséget jelent az idős, 
beteg embereknek és a kisgyermekes szülőknek. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A 2020.08.20-tól 
érvényes menetrendben 7 közvetlen 
járatpár közlekedik Dorog felé/felől, 
illetve 5 járatpár Esztergom felé/felől. 
Ezek a járatok jellemzően a 
hivatásforgalmat szolgálják, de a délelőtti 
időszakban is közlekednek járatok. 

KTI-KSZK: Megítélésünk 
szerint az új menetrend 
reálisan kielégíti az 
igényeket. 

Leányvár és Esztergom között, Dorog érintésével több 
évtizeden át volt egy jól bevált, az utazók által megszokott 
menetrend, ami mindenki megelégedését szolgálta. Ezt a 
menetrendet 2018. decemberében, a vasúti 
közlekedéssel való összehangolás céljából (különösen 
Kesztölc és Piliscsév bevonásával) gyökeresen 
megváltoztatták úgy, hogy a Leányvártól 5 kilométerre, a 
legközelebb eső városba, Dorogra egyetlen közvetlen járat 
sem maradt. A későbbiekben, lakossági aláírást követően 
két reggeli autóbuszjárat be lett iktatva a Leányvár 
autóbusz fordulóig a Piliscsév-Esztergom vonalon 
közlekedő járatokból, ami viszont továbbra is kevésnek 
bizonyul.  
Kérik, hogy a Dorogot érintő autóbuszjáratok közül 
legyenek visszaállítva legalább azok, melyek biztosítják a 
három műszakba való bejárást Dorogra és a hazajutást, 
valamint az iskolába járást és hazajutást. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 



Leányvár 
(írásban) 

A bevezetett új, Kesztölcig vagy Kesztölcön át Esztergomig 
közlekedő járatok kétségtelenül hasznosak és szükségesek 
egyrészt az Esztergomig utazóknak, valamint a Kesztölcről 
vonathoz/vonattal ingázóknak, hiszen a Budapestre 
bejárásuk már más módon nem megoldható, legfeljebb 
gépkocsival, aminek szintén megvan a maga hátránya 
azzal, hogy hozzájárul a 10-es út további terheléséhez.  
Ugyanakkor ezek a járatok, noha Leányváron az autóbusz 
fordulóig közlekednek, végig az Erzsébet utcán át, nem 
mondhatni, hogy bármi módon hasznukra válnának a 
leányváriaknak, konkrétan az Erzsébet utcában, valamint 
a Temetőhöz közeli részen lakóknak. A vasútállomás és 
autóbusz forduló közti szakaszon többnyire üresen, 
legfeljebb 1-2 utassal közlekednek az autóbuszok. 
Ugyanakkor bosszantó is azok számára, akik erről a 
községrészről vonattal ingáznak Budapestre, tekintve, 
hogy csupán pár percen múlik a lehetőség a csatlakozásra 
a vasútállomáson, akár Budapestre indulásnál, akár 
érkezésnél.  
A csatolt táblázatokban került összefoglalásra, 
párhuzamba állításra a vonatok indulási, illetve érkezési 
ideje Leányvár viszonylatában, valamint a Kesztölc felé és 
felől a Leányvár autóbusz forduló irányába közlekedő 
autóbuszok érkezési ideje a vasútállomásra. 
A menetrend némi finomításával talán elérhető lenne, 
hogy néhány járatnál biztosítva legyen az átszállás 
autóbuszról vonatra, vagy vonatról autóbuszra.  A parkoló 
terhelése és nem utolsó sorban a környezetterhelés is 
csökkenne, illetve az autóbusszal való vasútállomásra 
jutás növelhetné az autóbuszjáratok kihasználtságát. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Az esztergomi térség 
menetrendi korrekciója, finomhangolása 
folyamatban van, a 8504-8510-8512 
vonalcsoport áttekintése jelenleg készül, 
melyek decemberi bevezetése még nem 
fog tudni megvalósulni. A leányvári 
menetrendi észrevételre várhatóan a 
következő menetrendi korrekciók 
alkalmával (2021. február hónap) tudnak 
megoldást nyújtani. 

KTI-KSZK: A szolgáltatói 
válasz elfogadható. 
 



Leányvár 
(írásban) 

 
Mivel a Leányvár autóbusz fordulót érintő járatok száma 
minimálisra csökkent, a legkézenfekvőbb javaslat, hogy a 
Piliscsévre közlekedő autóbuszok ismét járjanak be a 
faluba. Ez különösen indokolt az idősebb, még magukat 
ellátó lakosok, illetve az ügyintézés és az egészségügyi 
szolgáltatások miatt Esztergomba és Dorogra utazók 
szempontjából. Sok diák utazik Esztergomba és Dorogra 
általános- illetve középiskolába is, akiknek a reggeli 
bejutás valamennyire megoldott, de a hazajutás csak a 
Vasútállomásról vagy a Művelődési háztól gyalog 
lehetséges. Leányváron nincs gyógyszertár, a 
szakrendelések Dorogon és Esztergomban érhetőek el. 
A menetrend változás óta Kesztölcről a vonatokhoz 
autóbuszok érkeznek, minden esetben, ezeknek a 
járatoknak a tényleges kihasználtságát is érdemes lenne 
vizsgálni, ugyanis a csúcs időn kívül nincsenek utasok rajta. 
A járatok optimálisabb kihasználása szempontjából 
megoldható lehetne, hogy az érkező vonatokról leszálló 
utasokat Leányváron a faluba szállítaná, ez a megoldás is 
csak menetrend változtatást igényelne, mert most is 
megteszi ezt az utat. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A 2020. augusztus 20-tól 
bevezetett új menetrend tapasztalatait, a 
járataik utasforgalmát folyamatosan 
figyelemmel kísérik és amennyiben 
indokolt a megrendelővel előzetesen 
egyeztetve a szükséges intézkedéseket 
megteszik a szolgáltatásuk további 
javítása érdekében. 

KTI-KSZK: A vasúti 
menetrend adottságai 
miatt egy-egy 
autóbuszjárattal nem lehet 
több funkciót kiszolgálni. 

Hiányolják a Dorogra közlekedő 07:15, 10:15, 14:55 órás 
autóbuszt, illetve vissza irányba a 08:25, 11:05, 14:20 
órakor közlekedő járatokat. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A 2020. augusztus 20-tól 
bevezetett új menetrend alapján a 
délelőtti időszakban 7 db járatpár áll 
rendelkezésre Leányvár és Dorog között. 

KTI-KSZK: Az időpontok 
változtak ugyan a 
megszokottakhoz képest, 
de továbbra is rendszeres 
járatok közlekednek 
Leányvár és Dorog között. 



Leányvár 
(írásban) 

 
Az Esztergom – Dorog - Piliscsév (8510-es járat) vonalán 
közlekedő autóbuszok közül jó lenne, ha délután egyes 
járatok a leányvári autóbusz-fordulót is érintenék. Az a pár 
perc plusz a menetidőben és méterben nem sokat számít, 
de sok embernek (idős, gyermekes, kismama stb.) nagy 
könnyebbséget jelentene. A Kesztölc-Leányvár helyi járat 
teljesen felesleges, mert nincsenek összehangolva pld. a 
pesti autóbuszok menetrendjével. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A 2020.08.20-tól 
érvényes menetrendben 7-7 db közvetlen 
járat közlekedik Dorog felé/felől, illetve 5 
járatpár Esztergom felé/felől. Ezek a 
járatok jellemzően a hivatásforgalmat 
szolgálják, de a délelőtti időszakban is 
közlekednek járatok. A délutáni 
időszakban óránként tér be járat Leányvár 
autóbusz fordulóhoz munkanapokon. 

KTI-KSZK: Abban, hogy 
melyik járatok érintsék a 
fordulót, és melyikek nem, 
van mozgástér, egyeztetés 
kérdése. Kérjük az 
Önkormányzat 
visszajelzését. 
 

Piliscsév 
(írásban) 

 
A hétvégén közlekedő vonatokhoz csak minden második 
vonathoz áll rendelkezésre csatlakozó autóbusz. Az 
autóbuszok a település végén állnak. Esetleg lenne rá 
lehetőség, hogy az állóidőben óra 10 perc körül egy 
fordulót végezzenek? 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A 2020. augusztus 20-tól 
bevezetett új menetrend kialakítása során 
kiemelt figyelmet fordítottak a vasúti 
csatlakozások biztosítására. Ennek 
megfelelően Piliscsév vasúti mh.-nél a 
hétvégén valamennyi autóbuszjáratuk 
csatlakozik a 2 sz. vasútvonal járataihoz, 
megszüntetve ezzel a jelzett problémát. 

KTI-KSZK: Hétvégén 
egyelőre továbbra is csak 
alapvetően kétóránkénti a 
ráhordás. 
 

Hétvégente a 05:35 órás autóbusz heti 2-3 alkalommal 
rendszeresen kimarad. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Köszönik a jelzést. A járatok menetrendszerűségének 
betartását kiemelten ellenőrzik. 



Piliscsév 
(írásban) 

 
Javasolja, hogy hétvégente közlekedjen a 05:21 órás 
személyvonat vagy a 05:51 órás zónázó vonat induljon 15-
20 perccel korábban, hogy a piliscsévi lakosok beérjenek a 
munkahelyükre. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

MÁV-START Zrt.: Terveztek közlekedtetni 
munkaszüneti napokon egy többlet 
vonatot Esztergom - Budapest-Nyugati 
pályaudvar között 05:13 órai piliscsévi 
indulással, de forráshiányra hivatkozva a 
megrendelő nem hagyta jóvá.  
2020/2021 évi menetrendi időszakban is 
megoldható a közlekedés amennyiben az 
ITM ezt támogatja. 

KTI-KSZK: A vonat 
közlekedését 2020. 
szeptemberétől újból 
kezdeményezni fogjuk, és 
várhatóan decembertől 
közlekedni is fog. 

 
Javasolja, hogy az iskolaidő és a munkaidő utáni 
időszakban is óránként 2 vonat közlekedjen a hazajutást 
megkönnyítve. Természetesen ennek megfelelően a 
Községen belüli autóbuszjáratot is módosítani szükséges. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

KTI-KSZK: Napközben, a menetrendszerű közlekedés megtartása mellett 
nincs lehetőség többletmegállásra a Piliscsaba-Dorog szakaszon. A 
legnagyobb forgalmat generáló reggeli csúcsidőszakban is csak a késési 
kockázat növelése mellett van erre mód. 



Piliscsév 
(írásban) 

 
Javasolja visszaállítani azt a menetrendet, melyben a 
Budapest felől érkező vonatok mindegyike megállt 
Piliscséven. Óránként kettő vonat, fél órás időközökkel. 
Valamint Piliscsév – Budapest viszonylaton szintén fél órás 
követéshez térjen vissza a menetrend. 
 
Alternatív javaslata, hogy a délutáni órákban 16:00-19:00 
óra között ne csak az óra 21 perckor, hanem az óra 50 
perckor Budapest-Nyugati pályaudvar felől induló 
vonatok is álljanak meg Piliscséven. 
Üdvözlik, hogy a reggeli Piliscsév – Budapest viszonylaton, 
Piliscséven a 06:20 órás vonat is megáll, remélik, hogy ez 
a jövőben is megmarad. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

MÁV-START Zrt.: A jelenlegi menetrendi 
struktúrába nem illeszthető bele a 30 
percenkénti mindenhol történő megállás 
a Piliscsaba - Dorog vonalszakaszon. A 
közlekedési adottságok ismeretében 
megrendelői döntés született arról, hogy 
melyik település, milyen sűrűségi vasúti 
kiszolgálást kapjon. A döntésben szerepet 
játszott a megállóhely elhelyezkedése az 
általa kiszolgált településhez képest, 
valamint annak utasforgalma. 

KTI-KSZK: Napközben, a 
menetrendszerű 
közlekedés megtartása 
mellett nincs lehetőség 
többletmegállásra a 
Piliscsaba-Dorog 
szakaszon. A legnagyobb 
forgalmat generáló reggeli 
csúcsidőszakban is csak a 
késési kockázat növelése 
mellett van erre mód. 
Leányváron leszállva 
viszont van mód Piliscsévre 
utazni. 



Piliscsév 
(írásban) 

 
Piliscsévről a 06:35 órakor (Leányvár autóbusz fordulót is 
érintve) induló autóbusszal az esztergomi iskolákba járó 
diákok lekésik a csatlakozásokat, ezért rendszeresen nem 
érnek be, vagy csak futva az iskolába. 
Javasolja, hogy a járat ne menjen fel Leányvárra (hiszen az 
ottani lakosok az 5 perccel korábban Kesztölcről érkező 
autóbusszal eljuthatnak a Bécsi útra) vagy induljon a járat 
5 perccel korábban.  
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A 2020. augusztus 20-tól 
bevezetett új menetrend szerint a 
helyközi járatok Esztergom belterületén 
szinte valamennyi megállóhelyet 
kiszolgálják biztosítva ezzel a célállomásra 
való minél gyorsabb eljutási lehetőséget. 
Ennek megfelelően a jelzett Piliscsévről 
06:35 órakor induló járat Esztergom 
vasútállomás és Bánomi lakótelep között 
minden megállóhelyen megáll a 
Vasútállomásra 07:15 óra, a Lakótelepre 
07:26 órakor érkezve. Amennyiben 
további utazási probléma merül fel, kérik, 
a pontos viszonylat (Honna-Hová) és 
időpont megjelölésével küldjék meg 
Társaságuk részére. 

KTI-KSZK: Ezzel a kérés 
megoldottnak tekinthető. 

 
A diákok 6. órája 13:30 óráig tart. Esztergomból Piliscsévre 
13:40 órakor indul járat, melyet lehetetlen elérni. A 
következő autóbusz 14:40 órakor indul, így 15:30 órára 
érnek haza a gyerekek. Korábban megszüntették a 13:55 
órás járatot, kérik, hogy 14:00 óra körül indítsanak járatot 
Piliscsévre biztosítva a gyerekek hazajutását. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Az új menetrend szerint 
Esztergom vasútállomásról 14:00 órakor, 
Bánomi lakótelepről pedig 14:13 órakor 
indul járat Piliscsév felé a jelzetthez közeli 
időpontokban. 

KTI-KSZK: Ezzel a kérés 
megoldottnak tekinthető. 



Piliscsév 
(írásban) 

Kérik, hogy csúcsidőben (06:00-09:00 óra és 15:00-19:00 
óra között) minden vonat álljon meg Piliscséven. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

MÁV-START Zrt.: A jelenlegi menetrendi 
struktúrába nem illeszthető bele a 30 
percenkénti mindenhol történő megállás 
a Piliscsaba - Leányvár vonalszakaszon. A 
közlekedési adottságok ismeretében 
megrendelői döntés született arról, hogy 
melyik település, milyen sűrűségi vasúti 
kiszolgálást kapjon. A döntésben szerepet 
játszott a megállóhely elhelyezkedése az 
általa kiszolgált településhez képest, 
valamint annak utasforgalma. 

KTI-KSZK: Napközben, a 
menetrendszerű 
közlekedés megtartása 
mellett nincs lehetőség 
többletmegállásra a 
Piliscsaba-Dorog 
szakaszon. A legnagyobb 
forgalmat generáló reggeli 
csúcsidőszakban is csak a 
késési kockázat növelése 
mellett van erre mód. 

Esztergomi 
Tankerületi Központ 

(írásban) 

 
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
A helyi közlekedésben óránként további kettő, de legalább 
egy autóbuszjárat indítása szükséges az alábbiak szerint: 

 Esztergom Vasútállomásról – a Dobó Katalin 
Gimnáziumig és vissza, délelőtt 06:00 – 09:00 óra 
és délután 12:00 – 16:00 óra között. 

 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A kérés helyi járati közlekedést érint. Kivizsgálásra 
továbbították a Helyi Közszolgáltatás felé, a későbbiekben küldik meg a 
választ a Tankerület felé. 

 
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
880-as járat – Dunakanyar: 17:40 és 19:15 óra között 
közlekedjen egy járat, hogy edzés után ne kelljen másfél 
órát várni. Valamint 21:15 óra után még legalább egy járat 
szükséges az esti rendezvények miatt. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A 880-as járatok 
Budapest-elővárosi járatként 
közlekednek, menetrendjük számos 
járathoz (HÉV, MÁV, VOLÁNBUSZ) 
hangolódik Esztergom és Budapest között. 
Az utasszám nagysága nem indokolja 
további járat beállítását, a meglévő 
időpontok módosítása az előzőekben 
leírtak miatt nem megoldható. Javaslat: az 
edzés időpontját igazítani a 
menetrendhez. 

KTI-KSZK: Itt valóban van 
egy szokatlanul nagy űr a 
menetrendi kínálatban, de 
egyelőre nem látunk rá más 
megoldást, javasoljuk az 
edzés időpontját 
módosítani. 



Esztergomi 
Tankerületi Központ 

(írásban) 

 
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
Az elővárosi járatok esetében kicsit későbbi indulás 
szükséges az iskolától, hogy a kicsengetés után 
kényelmesen el lehessen érni a járatot. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Az elővárosi (8519-es) 
járatok menetrendje módosult: a délutáni 
időszakban a Bánomi lakóteleptől minden 
óra 10. és 40. percében indulnak. 

KTI-KSZK: Ezzel a kérés 
megoldottnak tekinthető. 

Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
Tanítás után rövid utas járatot kérnek Tátra. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: 2020. szeptember 28-
tól, a jelzett időszakban a következő 
időpontokban indulnak járatok 
Esztergom, Dobozi utca megállóhelytől: 
13:36, 13:50, 14:11, 14:21 (új), 14:23, 
14:41, 15:11, stb.  
Megítélésük szerint ez a közlekedési 
kínálat megfelelő férőhely-kapacitást 
biztosít a jelzett relációban. A rövid utas 
járatok számának növelése a Dorogon 
felszállni kívánó utasok érdeksérelmét 
okozná, ezért erre figyelemmel kell 
megvizsgálniuk a kérést. 

KTI-KSZK: Egyetértünk a 
VOLÁNBUSZ Zrt. 
álláspontjával. 

 
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
A diákok megfelelő lenne, ha a 4. (11:40 óra), 5. (12:35 
óra), 6. (13:30 óra) és a 7. (14:20 óra) tanítási óra végezte 
után 10 perccel indulna helyi járat az autóbusz 
végállomásra. A helyközi járatok indulási időpontja pedig 
ezen járatokhoz igazodjon és miden esetben várják meg a 
járatokat. A következő járat indulási idejét célszerű lenne 
a digitális kijelzőn megjelentetni, ami aktuálisan frissülne. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Helyi autóbuszjárataik 
60 perces alapütem szerint közlekednek, 
ezért a javasolt, ettől eltérő indulási 
rendet nem tudják kiszolgálni.  
2020. augusztus 20. óta a térségben 
számos helyközi járat közlekedik, 
melyekkel a kívánt úticél a kívánt 
időpontokban elérhetővé vált.   

KTI-KSZK: A minden órában 
5-10 perccel eltérő 
kicsengetési rendhez 
sajnos nem lehet illeszteni 
egy ütemes autóbusz 
menetrendet. 
Megfontolásra javasoljuk a 
csengetési rend igazítását a 
menetrendhez. 



Esztergomi 
Tankerületi Központ 

(írásban) 

 
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
A tanévben többször előfordult, hogy az adott időpontra 
kiírt autóbusz 1-2 perccel hamarabb elindult, így a 
tanulóknak több esetben 1 óra várakozást jelentett a 
következő autóbusz indulásáig. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Nem egzakt az észrevétel, kivizsgálása így nem 
végrehajtható. A járatok menetrendszerűségének betartását 
szúrópróbaszerűen ellenőrzik. 

 
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
Szerencsés lenne, ha az autóbuszokon biztosítva lenne a 
telefontöltési lehetőség. Tisztább autóbuszok 
közlekedtetése javasolt, illetve nyári hónapokban a klíma 
működtetése komfort javítónak hatna. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A társaság egyik 
alapvető stratégiai célkitűzése a 
járműpark modernizációja, 
korszerűsítése, melynek során 
2022. évig a társaság 3 930 új 
autóbusz beszerzését tervezi, az 
állomány 60 százalékának 
lecserélésével 8,99 évre szállítaná 
le járművei átlagéletkorát. A 
szolgáltatási színvonal javítására, 
fejlesztésére, a járműpark 
homogenizációjára irányuló 
kezdeményezéseket a térségben 
élők, utazók is tapasztalni fogják.   

KTI SZKI: A legújabb autóbuszokon 
már többnyire van telefontöltési 
lehetőség (USB porton keresztül). 

Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
Reggelente 06:45-07:30 óra között az elővárosi, illetve a 
43-as autóbusz járatszáma kevés (csak ez a két járat 
közlekedik fel a Dobó Gimnáziumig), illetve több esetben 
a járat kimarad vagy nem áll meg. Az említett járatok 
zsúfoltak, sok esetben azért nem állna meg Kertvárosba, 
mert nem fér fel több utas. Diákok és dolgozók veszik 
igénybe, ezért is fontos a járatok sűrítése. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: 2020. augusztus 20. óta a térségben számos helyközi 
járat közlekedik, melyekkel a kívánt úticél a kívánt időpontokban 
elérhetővé vált.   



Esztergomi 
Tankerületi Központ 

(írásban) 

 
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
Az intermodális csomóponthoz való eljutás problémát fog 
jelenteni, mert a tanítási órák vége és az Esztergom – 
Tatabánya vonalon közlekedő autóbuszok időpontjai 
eltérőek, illetve a helyi járatok közlekedésének 
újragondolása is szükséges. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Az Esztergom - 
Tatabánya vonalon közlekedő autóbuszok 
- rendszer szinten -  az országos vasúti 
menetrendhez igazodnak. Indulási 
időpontjaik a vonatok érkezéséhez/ 
indulásához hangolódnak Dorogon. Az 
esztergomi járatindulások is ezen 
prioritási elv alapján kerültek 
meghatározásra.   

KTI-KSZK: Az új menetrend 
lényegesen több járatot 
tartalmaz Esztergomon 
belül, melyek segítik az 
intermodális 
csomóponthoz való eljutást 
is. 

 
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
Kesztölc irányába közlekedő 14:35 órás járatot nem érik el 
a tanulók, ha van hetedik órájuk. Kérik a járatot 15-20 
perccel később indítani. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: 14:28 órakor Esztergom, 
Bánomi lakótelepről autóbuszjárat indul 
Kesztölcre. A járat Leányváron, Piliscséven 
az országos vasúti menetrendhez 
igazodik, ezért az indulási időpontját nem 
tervezik módosítani. 

KTI-KSZK: A VOLÁNBUSZ 
Zrt. álláspontjával 
egyetértve, megfontolásra 
javasoljuk a csengetési 
rend módosítását. 

 
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
Sárisáp felől reggel több járatra lenne szükség, mert óriási 
a zsúfoltság a járatokon. Délután Sárisáp felé 12:00 és 
15:00 óra között rengeteg autóbusz indul, utána viszont 
csak óránként. Egyenletesebb eloszlás szükséges a 
fakultációk, szakkörök, sportkörök résztvevőinek. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Az oktatási 
intézményekhez kapcsolódó utazási 
igények túlnyomó többsége a 13:00-15:00 
óra közötti idősávban keletkezik, ezután 
tömeges igény már nem jelentkezik. Az 
említett időszakot követően 17:00 óráig 
átlagosan 30, 17:00 óra után átlagosan 60 
percenként közlekedik járat Esztergomból 
Sárisápra. Megítélésük szerint az indított 
járatok megfelelő szolgáltatást nyújtanak 
a térségi utazási igények kielégítésére. 

KTI-KSZK: Egyetértünk a 
VOLÁNBUSZ Zrt. 
álláspontjával. 



Esztergomi 
Tankerületi Központ 

(írásban) 

 
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
Szomorra a délutáni órákban Esztergom felől úgy lehet 
eljutni, hogy Bajnán át kell szállni a Bajnáról Szomoron át 
Budapest felé tartó járatra. De 17:00 óra körül a budapesti 
járat 10-15 perccel előbb megy el, mint ahogy megérkezne 
az Esztergom felől közlekedő. Kérik ezen járatok 
összehangolását. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.:  
1. 14:28 órakor közvetlen járat (8541) 
indul Esztergom, Bánomi lakótelepről 
Szomorra.  
2. A 15:10 órakor Esztergom vá.-ról induló 
1784-es járatról átszállási lehetőség 
biztosított Bajnán a Szomor felé 16:01 
órakor induló 774-es járatra.  
3. A 15:58 órakor Esztergom, Bánomi 
lakótelepről induló 8525-ös járatról 
átszállási lehetőség biztosított Bajnán a 
Szomor felé 17:01 órakor induló 774-es 
járatra. 

KTI-KSZK: Az új 
menetrendben a kérés 
megoldásra került. 

 
Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium javaslata: 
Kérnek egy helyi járatot 07:30 óra körül indítani az 
állomásról a Gimnáziumig. A jelenlegi menetrendben 
07:10 órakor indul járat, ezt követően csak 08:10 órakor. 
Ha a vonat késik és a 07:10 órás autóbuszt lekésik, a 
gyerekek 1 órát kell várniuk vagy fel kel sétálni, ami 
majdnem egy órát vesz igénybe. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A kérés helyi járati közlekedést érint. Kivizsgálásra 
továbbították a Helyi Közszolgáltatás felé, a későbbiekben küldik meg a 
választ a Tankerület felé. 



Esztergomi 
Tankerületi Központ 

(írásban) 

 
A Bajnai Simor János Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc 
Tagiskolája (Nagysáp) javaslata: 
Az iskolában többségében Epölről érkeznek a tanulók. A 
beutazási időpontok megfelelőek. A délutáni utazásnál (az 
egész napos iskola miatt) szeretnének egy 16:00 órai 
nagysápi indulással autóbuszt. 
Jelenleg 15:26 órakor közlekedik járat, mely korai, a 16:45 
órás járat meg már kicsit későn közlekedik. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: 15:41 órakor a 1784-es 
vonal járata indul Bajnára, onnan 15:50 
órakor átszállási lehetőség biztosított a 
8525-ös járatra Epöl felé. 

KTI-KSZK: Ezek a járatok 
ennél később nem 
indíthatóak, kérjük, 
jelezzék vissza, hogy így 
megfelelő-e a menetrend. 

 
A Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Gimnázium javaslata: 
Kérik, hogy az elővárosi járat reggel 07:00 órakor induljon 
az Esztergomi Bánomi lakótelepről. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: 2020. augusztus 20-tól 
az "elővárosi" járatok más menetrendi 
struktúra szerint közlekednek. 
Kiegészülve más helyközi járatokkal 
Esztergom és Dorog között sűrű 
járatkövetéssel biztosítják az autóbuszos 
kapcsolatot. Jelenleg is számos más 
lehetőség adott az iskola elérésére, de a 
dorogi intermodális csomópont átadását 
követően (várhatóan 2020. november) az 
új megállóhelytől néhány perc sétával 
elérhetővé válik majd az intézmény. 

KTI-KSZK: Kérjük, 
jelezzenek vissza, hogy az 
új menetrendben 
megoldottnak látják-e a 
kérést. 



Esztergomi 
Tankerületi Központ 

(írásban) 

 
Az Esztergomi Arany János Általános Iskola (Esztergom-
kertváros) javaslata: 
A 43-as helyijárat iskola előtti megállóhely indulás-
érkezési időpontjaira az alábbiakat javasolják: 

 Érkezés: 06:30 óra, 07:30 óra 

 Indulás: 12:50 óra, 13:50 óra, 14:50 óra, 15:50 
óra, 16:50 óra, 17:50 óra 

 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A kérés helyi járati közlekedést érint. Kivizsgálásra 
továbbították a Helyi Közszolgáltatás felé, a későbbiekben küldik meg a 
választ a Tankerület felé. 

 
Az Esztergomi Montágh Imre Egységes gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola javaslata: 
Az Esztergomban közlekedő helyijáratok menetrendjének 
az iskola működéséhez való igazítása lenne a 
legfontosabb. A reggeli időszakban 07:45 óráig a 
Dobogókői úti megállóhoz érkezzen a helyi autóbuszjárat 
az iskolába érkező gyerekeknek, illetve délután 16:00 
órakor a Dobogókői úti megállóhoz érkezzen az 
autóbuszjárat a hazautazó tanulók számára. A járatok 
sűrítését is igényelnék a lehetőségekhez mérten a 
Dobogókői úton. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 



Esztergomi 
Tankerületi Központ 

(írásban) 

 
A Táti III. Béla Általános Iskola Mogyorósbányai 
Tagintézményének javaslata: 
A táti gyerekek autóbusza 08:05 órára érkezik 
Mogyorósbányára. Ez az autóbusz egy olyan járat, amely 
07:40 órakor elmegy Tátra, ott megfordul, felveszi az 
utasokat és visszajön. Ha ez az autóbusz 5-10 perccel 
hamarabb érkezhetne, akkor a táti diákok is pontosan 
beérnének az első órára. A korábbi autóbusszal már 07:00 
óra előtt megérkeznének, ekkor nagyon sokat kell várniuk. 
A délutáni járat a napközi után megfelelő. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A kérés teljesítése, a 
járat korábbi indulása esetén a 
Mogyorósbányáról 07:33 órakor induló 
járatot is korábban kellene indítani. Ennek 
részükről nincs akadálya, de meg kell 
vizsgálni, hogy nem sért-e más érdekeket 
az esetleges módosítás. 

KTI-KSZK: Kérjük, 
jelezzenek vissza, hogy a 
VOLÁNBUSZ Zrt. által 
felvetett megoldási javaslat 
megfelelő-e. 

 
A Leányvári Erdélyi Jenő Általános Iskola javaslata: 
A 8510-es járatot, mely Esztergomból indul 06:10 órakor 
Piliscsévre, kérik, hogy közlekedjen Leányvár 
Községházáig. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

 
 
 
VOLÁNBUSZ Zrt.: A jelzett időpontban a 8504-es járat közlekedik, amely 
érinti Leányvár, Községháza megállót. 
 
 
 
 
 



Esztergomi 
Tankerületi Központ 

(írásban) 

A Leányvári Erdélyi Jenő Általános Iskola javaslata: 
A 8510-es járatot, mely Esztergomból indul 10:40 órakor 
és Piliscsévre érkezik 11:20 órára, kérik, hogy közlekedjen 
Leányvár Községházáig. 
A kért módosításokkal az áttanító kollégák közlekedése 
megoldódhatna. 
 
A megküldött észrevétel az emlékeztető mellékletét 
képezi. 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Az új menetrendi 
struktúrában 10:42 órakor a 8510-es járat 
indul Dorog Vh.-tól, amely 11:14 órára ér 
Leányvár Községházához. A járathoz 
csatlakozó járatok indulnak Esztergomból 
(pl.8535, 800) a kért időfekvésben. A 
10:35 órakor Esztergom vá.-ról induló 
vonatról Leányvár vá.-on lehet átszállni 
autóbuszra. 

KTI-KSZK: A kérést 
megoldottnak tekintjük. 

 
Budapest, 2020. november 09. 
 
Az emlékeztetőt összeállította: Vájer-Szabó Katalin társadalmi és utaskapcsolatok vezető referens 
 
Az emlékeztetőt ellenőrizte: Tumik Péter vasúti közlekedési vezető szakértő és Ács Balázs integrált közlekedési vezető 





A 2020/2021 évi menetrendi egyeztetéssel kapcsolatosan az alábbi lakossági észrevételek 

érkeztek: 

- Több éven át jártam a 6.50 perckor Kesztölc autóbusz-fordulóból induló Kesztölc-Budapest 
járattal Piliscsabára dolgozni. 
Most Pilisjászfalun dolgozom és csak azért járok autóval, mert ugyan pár km-ről van szó, 
mégis átszállással tudnék eljutni a munkahelyemre. 
Ezért felhívásának megfelelően szeretném javasolni, hogy újra indítsanak közvetlen járatot 
Budapest felé. 

- Olvastam a hozzászólásokat a buszközlekedés javítására és egyetértek azzal, hogy legyen 
Kesztölcre legalább szombatonként Budapestről 1reggeli járat (lehetőleg ne hajnali 6-kor!) és 
Kesztölcről vissza Budapestre estefelé, mondjuk este 6-kor vagy 7-kor! 
 
Hétköznap meg szeretnénk visszakapni a déli buszt, ami Esztergomból indult, kb 3/4 12-kor 
ért a Mária utcai megállóba Dorogon, végigment Kesztölcön, utána bement Csévre és onnan 
ment Budapestre! Nagyon sokan jártunk ezzel Pestre, főleg, akinek Óbudán volt dolga vagy 
Dél-Budán! 
Továbbá nonszensz, hogy ha bemegyünk Dorogra reggel 9-kor és valamiért nem érjük el az 
esztergomi 10,10-es buszt Kesztölc felé(Mária utca), akkor csak DÉLUTÁN FÉL 1-KOR VAN 
LEGKÖZELEBB KÖZVETLEN BUSZ!!!!! A déli busz kiválthatná a fél 1-eset, bár jobb lenne 
betenni 11 órakor is egy járatot! Ugyanez a helyzet este is, amikor az esti kb. 18 órai 
esztergomi busz után ÉJJEL 11-IG NINCS SEMMIFÉLE JÁRAT KESZTÖLCRE!!!!!!! Miért vették ki 
az esti 7 órai és 9 órai járatokat??????? 
Továbbá kérem, hogy jelezzék a Vértes-Volán felé, hogy egyes sofőrök megint kényük-kedvük 
szerint járnak, nem tartják be a 
menetidőt: tegnap- 05.12-én - a Mária utcánál a 12.31-re jelzett busz 6 perccel előbb jött és 
ha valaki még vásárolt, akkor ezt lekéste és a következő csak 1 óra múlva volt esedékes! A 
mai napon pedig - 05.13-án - a 10,10-re jelzett busz szintén a Mária utcánál 20 PERCET 
KÉSETT és amikor megkérdeztem, hogy mi történt, foghegyről megkérdezte a sofőr, hogy " 
Mi maga, a főnököm? Én csak a főnökömnek tartozom elszámolással!" Én meg azt mondtam, 
hogy de igenis tartozik, mert mi vagyunk az utasok és ők belőlünk élnek, mi tartjuk el a 
sofőröket is! Mint kiderült később, a másik busz lerobbant és ezt a sofőrt küldték beugrónak. 
Ettől még elnézést kérhetett volna az utasoktól és elmondhatta volna, hogy mi történt. 
 
A leányvári buszok viszont napközben szinte üresen járnak, ezért a Volánnak olyan 
kisbuszokat kéne beállítania, amik csak 8-10 személyesek és csak reggel és este a dolgozók 
szállításánál kellenének ezek a mostani buszok. 
 

- Olvastam, hogy van lehetőség a volánbuszok menetrendjére javaslatot tenni. 
              Hétköznapihoz nem tudok hozzászólni, de sok Pesti nem jön le falunkba, mert nincs hétvégén 
közvetlen járat, és a bekötő buszokra is 1-2 órát várni kell. Így a 40 km-es út közel 3 órát vesz 
igénybe. 

Javaslom, hogy szombaton reggel 8-9 óra felé egy közvetlen járat Kesztölcre az Árpád hídtól, 

és Vasárnap délután 2-3 óra között egy visszajárati busz. Így sokan jönnének, és talán meg is 

szállnának, vagy a rokonokkal tudnak egy kicsit többet lenni. 

- Jonapot szeretném ha olyan buszok lennének amin legalább egy babakocsi vagy ilyesmi 
elférne és ne keljen szenvedni vele hogy az anyukák hova rakják a babakocsit vagy amivel 
szállítják a gyereket!  

 



A lakossági hozzászólásokból jól kivehető, hogy leginkább a Kesztölc – Budapest járatok 

megszűnését nehezményezik lakosaink, figyelmen kívül hagyva hogy ezek kiváltása a 

Kesztölc – Leányvár járatok gyakoribb közlekedésével lettek kiváltva. Amennyiben 

lehetőséget találnak a járatok visszaállítására, az örömmel vesszük. 

Tisztelettel:  
 
Farkas Krisztina polgármester 
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. 
Tel: 06-33-484-003 Mobil: +36-30-944-22-25 
Mail: polgarmester@kesztolc.hu 
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LAKOSSÁGI JAVASLAT 1. 

Munkába járáshoz szükséges (3 műszakos munkarendhez igazodó) helyközi járatok törlésre 

kerültek Leányvár tekintetében, ami több helyi lakost arra kényszerít, hogy saját gépjárműbe 

ülve oldja meg az otthona és a munkahelye közötti ingázást, vagyis a járatok eltörlése 

környezeti szempontból nem a fenntartható közlekedés kialakításának célját támogatják. 

Helyi lakosok részéről a fenti indok alapján az alább felsorolt járatok visszaállítását kérnénk 

figyelembe venni az új menetrend készítése során: 

- Leányvár autóbusz fordulóból reggel 5 órakor induló, Dorog irányába közlekedő 

helyközi járat. 

- Dorogról 14.30-kor induló, Leányvár Községháza és autóbusz forduló 

megállóhelyeket is érintő járat. 

- Leányvár autóbusz fordulóból 13 órakor induló, Dorog irányába közlekedő helyközi 

járat. 

- Dorogról 22.30-kor induló, Leányvár Községháza és autóbusz forduló 

megállóhelyeket is érintő járat. 

- Leányvár autóbusz fordulóból 21 órakor induló, Dorog irányába közlekedő helyközi 

járat. 

- Dorogról 6.30-kor induló, Leányvár Községháza és autóbusz forduló megállóhelyeket 

is érintő járat. 

 

LAKOSSÁGI JAVASLAT 2. 

A közösségi közlekedést használó leányvári lakosok összességének kérése, hogy a Leányvár 

autóbusz fordulótól és Községháza megállótól induló, Dorogot érintő és Esztergom 

végállomás felé közlekedő járatok sűrűbben járjanak. A településen élők jelentős részének az 

óránként közlekedő 800-as járatok megállóihoz több mint 1 km-t is kell gyalogolniuk. 

Leányvár egy dimbes-dombos település, a sík terület elég kevés, ez látszik is a lentebb beszúrt 

képkivágásokon. A képkivágások közül az 1-es számú azt mutatja, hogy Leányvár Vasút utca 

megállónál a 800-as járatról leszálló utasnak gyalogosan 30 méteres szintkülönbséget kell 

felfelé kevesebb, mint 500 méteren megtennie, ha el akar jutni a falu „belsejébe” lévő 

otthonához. Ez csak az első kihívás, attól függően, hogy merre lakik, további emelkedők 

várnak rá. A kettes számmal jelzett kép pedig azt mutatja, hogy Leányvár Művelődési Ház 

megállónál a 800-as járatról leszálló közlekedőnek 600 méteren szintén 28 méteres 

szintkülönbséget kell megtenni első kihívásként, ha el akar jutni a falu központig. Ezeket a 

szintkülönbségeket a fiatalok talán könnyedén veszik, de az időseknek és kisgyermekeseknek, 

akiknek legtöbbször nem üres kézzel, netán betegen kell megtenniük lakóhelyüktől függően 

akár a 1,4 km-es távolságot a 800-as járat megállójától, komoly megpróbáltatást jelent.  

 

 

 

1. ábra 2. ábra 



LAKOSSÁGI JAVASLAT 3. 

Néhány pontban összefoglalva a sarkalatos kérdések: 

1. Leányvár és Esztergom között, Dorog érintésével több évtizeden át volt egy jól bevált, az 

utazók által megszokott menetrend, ami mindenki megelégedését szolgálta. Ezt a menetrendet 

2018. decemberében, a vasúti közlekedéssel való összehangolás céljából (különösen Kesztölc 

és Piliscsév bevonásával) gyökeresen megváltoztatták, éspedig úgy, hogy a Leányvártól 5 

kilométerre, a legközelebb eső városba, Dorogra egyetlen közvetlen járat sem maradt. A 

későbbiekben, lakossági aláírást követően két reggeli buszjárat be lett iktatva a Leányvár 

autóbuszfordulóig a Piliscsév-Esztergom vonalon közlekedő járatokból, ami viszont továbbra 

is kevésnek bizonyul. 

 

Ahhoz, hogy a probléma súlya érzékelhető legyen, fontos szem előtt tartani az alábbiakat: 

- Dorogra ingáznak három műszakban dolgozók 

- Dorogra ingáznak kisebb-nagyobb diákok  

- Dorogon van a legközelebbi okmányiroda 

- Dorogon van a legközelebbi gyógyszertár, területileg illetékes fogászat és szakorvosi 

rendelőintézet, fizikoterápiás lehetőségek 

- Dorogon vannak a hozzánk legközelebb eső nagyobb bevásárlási lehetőségek, különféle 

szaküzletek 

Fentiekben érintettek közül emiatt többen a gépkocsival való közlekedést kell válasszák, 

Leányváron azonban nem mindenki rendelkezik gépkocsival (diákok,  idősebbek). Ugyanakkor 

ők, és a fentiekben felsorolt kategóriákban érintettek jelenleg csak úgy tudnak eljutni Dorogra, 

hogy 1-1,5 kilométert kell gyalogolniuk a Bécsi úton áthaladó valamelyik buszjárathoz, hogy 

onnan aztán Drogra eljuthassanak. A beteges, idős emberek a gyaloglás helyett választhatják 

ugyan az autóbuszfordulótól az egyszeri átszállással való eljutást Dorogra, ez viszont kétszer több 

időbe és kétszer annyi viteldíjba kerül, mint a régi jól bevált menetrend szerint volt lehetséges.  

A kérésünk ez ügyben annak megfontolása az illetékes szervek részéről, hogy a Dorogot érintő 

buszjáratok közül legyenek visszaállítva legalább azok, melyek biztosítják a három műszakba való 

bejárást Dorogra és a hazajutást, valamint az iskolába járást és hazajutást. 

 

2. A bevezetett új, Kesztölcig vagy Kesztölcön át Esztergomig közlekedő járatok kétségtelenül 

hasznosak és szükségesek egyrészt az Esztergomig utazóknak, valamint a Kesztölcről 

vonathoz/vonattal ingázóknak, hiszen a Budapestre bejárásuk már más módon nem 

megoldható, legfeljebb gépkocsival, aminek szintén megvan a maga hátránya azzal, hogy 

hozzájárul a 10-es út további terheléséhez.  

Ugyanakkor ezek a járatok, noha Leányváron az autóbuszfordulóig közlekednek, végig az 

Erzsébet utcán át, nem mondhatni, hogy bármi módon hasznukra válnának a leányváriaknak, 

konkrétan az Erzsébet utcában, valamint a Temetőhöz közeli részen lakóknak. A vasútállomás 

és autóbuszforduló közti szakaszon többnyire üresen, legfeljebb 1-2 utassal közlekednek a 

buszok. Ez nevezhető akár felelőtlen, gazdaságtalan kihasználásnak. Ugyanakkor bosszantó is 

azok számára, akik erről a községrészről vonattal ingáznak Budapestre, tekintve, hogy csupán 

pár percen múlik a lehetőség a csatlakozásra a vasútállomáson, akár Budapestre indulásnál, 

akár érkezésnél. A csatolt táblázatokban került összefoglalásra, párhuzamba állításra a 

vonatok indulási, illetve érkezési ideje Leányvár viszonylatában, valamint a Kesztölc felé és 

felől a Leányvár autóbuszforduló irányába közlekedő buszok érkezési ideje a vasútállomásra. 

Rendszerint 0 vagy esetleg egy perc áll rendelkezésre a vonatra vagy buszra való átszállásra, 

ami nyilván erre nem elegendő, még abban az esetben sem, ha mindkét jármű érkezési ideje 

pontos. Más csatlakozások esetében az eltérés 2-5 perc, ahhoz hogy át lehessen szállni.  

 



A menetrend némi finomításával talán elérhető lenne, hogy néhány járatnál biztosítva legyen 

az átszállás buszról vonatra, vagy vonatról buszra.  

 

Ennek a problémának a megoldása, véleményem szerint több előnnyel vagy haszonnal is 

járna, nem csak az utasok komfortérzetét tekintve. 

 

a) A vasútállomásra gyalogosan közlekedőkön kívül, sokan gépkocsival mennek a vonathoz, 

tekintve, hogy a vasúti felújítással együtt szép, nagy parkoló épült. Sajnos, mára azonban 

kiderült, hogy a parkolóhelyek száma kevésnek bizonyult. Tekintve, hogy - meglátásom 

szerint - igen erős a törekvés arra, hogy az utazó közönséget áttereljék a vasúti 

közlekedésre (Kesztölc-Budapest buszjáratok megszüntetése, az Esztergom-Budapest 

járatok felére történt ritkítása), valóban egyre többen veszik igénybe a kétségtelenül 

kényelmes vonatot. Ez ugyanakkor azzal is jár, hogy többen ülnek autóba csupán azért, 

hogy a vasútállomásra eljussanak, és nem csak Leányvárról, hanem a környező 

településekről is (hacsak nem mindjárt a teljes 10-es utat terhelik a gépkocsikkal, a 

tömegközlekedés átszervezése miatt). Véleményem szerint, az ingázók csatlakozási 

lehetőségének a biztosításával, többen kihasználnák a busszal az állomásra jutás 

lehetőségét (és vissza), ezáltal a parkóló terhelése és nem utolsó sorban a 

környezetterhelés is csökkenne. 

 

b) A busszal való vasútállomásra jutás növelhetné a buszjáratok kihasználtságát is 

Leányváron belül. Az viszont hogy a viteldíjból valós bevétel is származzon a szolgáltató 

társaságnál, szükségessé tenné egy ún. kombinált bérlet bevezetését, így biztosítva, hogy 

nem csak a MÁV, hanem a busztársaság is profitálhasson a bérletbevételekből. Az 

ingázók esetében a munkáltató fizeti a munkába járási 86%-át, így egy minimális emelés 

mellett is sikeres és hasznos lehet a buszra való terelés Leányváron belül, amennyiben 

megtörténik egy bizonyos szintű összehangolás, legalább a reggeli és délutáni 

csúcsidőkben. 

 

csatolt táblázatok: 

Leányvár autóbuszforduló - Leányvár vasútállomás irány 
  Buszjáratok  

Járatszám Csatlakozási idő 

Vonatok 

   Kesztölc /Esztergom felé Budapest felé 

    
 

  

  Buszford. ind. Vasútra érk. Vasútról ind.  

1 4:05 4:09 8502 1, illetve 27 perc múlva van csatlakozás 4:10 

2 4:40 4:44 8502 8 percen múlik a csatlakozás 4:36 

3 5:15 5:19 8502 0 perc múlva van csatlakozás 5:19 

4 5:45 5:49 8502 0 perc múlva van csatlakozás 5:49 

5 6:15 6:19 8502 0 perc múlva van csatlakozás 6:19 

6 6:45 6:49 8504 0 perc múlva van csatlakozás 6:49 

7 6:46 6:50 8510 29 perc múlva van csatlakozás 7:19 

8       59 prec múlva van csatlakozás 7:49 

9 8:15 8:19 8502 0 perc múlva van csatlakozás 8:19 

10 8:46 8:50 8510 5 percen múlik a csatlakozás 8:49 

11  8:50 8:54 8504 25 perc múlva van csatlakozás 9:19 

12       55 prec múlva van csatlakozás 9:49 

13 10:15 10:19 8502 0 perc múlva van csatlakozás 10:19 



14 10:50 10:54 8504 5 percen múlik a csatlakozás 10:49 

15       25 perc múlva van csatlakozás 11:19 

16       55 prec múlva van csatlakozás 11:49 

17 12:15 12:19 8502 0 perc múlva van csatlakozás 12:19 

18 12:50 12:54 8504 5 percen múlik a csatlakozás 12:49 

19       25 perc múlva van csatlakozás 13:19 

20       55 prec múlva van csatlakozás 13:49 

21 14:15 14:19 8502 0 perc múlva van csatlakozás 14:19 

22 14:50 14:54 8504 5 percen múlik a csatlakozás 14:49 

23       25 perc múlva van csatlakozás 15:19 

24       55 prec múlva van csatlakozás 15:49 

25 16:15 16:19 8502 0 perc múlva van csatlakozás 16:19 

26 16:50 16:54 8504 5 percen múlik a csatlakozás 16:49 

27       25 perc múlva van csatlakozás 17:19 

28       55 prec múlva van csatlakozás 17:49 

29 18:15 18:19 8502 0 perc múlva van csatlakozás 18:19 

30       30 perc múlva van csatlakozás 18:49 

31 19:15 19:19 8502 0 perc múlva van csatlakozás 19:19 

32       30 perc múlva van csatlakozás 19:49 

33 20:15 20:19 8502 0 perc múlva van csatlakozás 20:19 

34       30 perc múlva van csatlakozás 20:49 

35 21:15 21:19 8502 0 perc múlva van csatlakozás 21:19 

36       30 perc múlva van csatlakozás 21:49 

37 22:15 22:19 8502 30 perc múlva van csatlakozás 22:49 

38         23:49 

Járatok : 
    

 
8502 Kesztölci "körjárat" 

  

 
8504 Esztergomi járat 

  

 
8510 Piliscsévről Dorogon át 

   
Leányvár vasútállomás - Leányvár autóbuszforduló irány 

  Vonatok 

Csatlakozási idő 

Buszjáratok érk. ideje  

Járatszám 

  Budapest felől Esztergom/Kesztölc felől 

        

  Vasútra érk. Vasútra érk. Buszford.érk. 

1 1:20 nincs 4:31 4:35 8502 

2 4:57 9 perc múlva van csatlakozás 5:06 5:10 8502 

3 5:40 1 perc múlva van csatlakozás 5:41 5:45 8502 

4 6:10 1 perc múlva van csatlakozás 6:11 6:15 8502 

5 6:40 1 perc múlva van csatlakozás 6:41 6:45 8502 

6 7:10 56 perc belül van csatlakozás       

7 7:40 26 perc múlva van csatlakozás 8:06 8:10 8504 

8 8:10 31 perc múlva van csatlakozás        

9 8:40 1 perc múlva van csatlakozás 8:41 8:45 8502 

10 9:10 2 percen múlik a csatlakozás 9:08 9:12 8510 

11 9:40 26 perc múlva van csatlakozás       

12 10:10 4 percen múlik a csatlakozás 10:06 10:10 8504 



13 10:40 1 perc múlva van csatlakozás 10:41 10:45 8502 

14 11:10 2 percen múlik a csatlakozás 11:08 11:12 8510 

15 11:40 1 perc múlva van csatlakozás 11:41 11:45 8502 

16 12:10 4 percen múlik a csatlakozás 12:06 12:10 8504 

17 12:40 1 perc múlva van csatlakozás 12:41 12:45 8502 

18 13:10 56 perc belül van csatlakozás       

19 13:40 26 perc múlva van csatlakozás       

20 14:10 4 percen múlik a csatlakozás 14:06 14:10 8504 

21 14:40 1 perc múlva van csatlakozás 14:41 14:45 8502 

22 15:10 31 perc múlva van csatlakozás        

23 15:40 26 perc múlva van csatlakozás       

24 16:10 4 percen múlik a csatlakozás 16:06 16:10 8504 

25 16:40 1 perc múlva van csatlakozás 16:41 16:45 8502 

26 17:10 56 perc múlva van csatlakozás       

27 17:40 26 perc múlva van csatlakozás       

28 18:10 4 percen múlik a csatlakozás 18:06 18:10 8504 

29 18:40 1 perc múlva van csatlakozás 18:41 18:45 8502 

30 19:10 31 perc múlva van csatlakozás        

31 19:40 1 perc múlva van csatlakozás 19:41 19:45 8502 

32 20:10 31 perc múlva van csatlakozás        

33 20:40 1 perc múlva van csatlakozás 20:41 20:45 8502 

34 21:10 31 perc múlva van csatlakozás        

35 21:40 1 perc múlva van csatlakozás 21:41 21:45 8502 

36 22:10 31 perc múlva van csatlakozás        

37 22:40 1 perc múlva van csatlakozás 22:41 22:45 8502 

38 23:10         

Járatok : 
    

 
8502 Kesztölci "körjárat" 

  

 
8504 Esztergomi járat 

  

 
8510 Piliscsévről Dorogon át 

   
Leányvár autóbuszforduló - Leányvár vasútállomás irány 

Hétvége 

  Buszjáratok    

Csatlakozási idő 

Vonatok 

   Kesztölc /Esztergom felé   Budapest felé 

          

  Buszford. ind. Vasútra érk. Járatszám Vasútról ind.  

1 4:05 4:09 8502 1 perc múlva van csatlakozás 4:10 

2       27 perc múlva van csatlakozás 4:36 

3         5:49 

4 6:15 6:19 8502 8 perccel korábban megy a vonat 6:11 

5       30 perc múlva van csatlakozás 6:49 

6 6:46 6:50 8510 21 perc múlva van csatlakozás 7:11 

7         7:49 

8 8:15 8:19 8502 8 perccel korábban megy a vonat 8:11 

9 8:46 8:50 8510 1 perccel korábban megy a vonat 8:49 



10 8:50 , 8:54 8504 17 perc múlva van csatlakozás 9:11 

11         9:49 

12         10:11 

13         10:49 

14 11:15 11:19 8502 8 perccel korábban megy a vonat 11:11 

15       30 perc múlva van csatlakozás 11:49 

16         12:11 

17 12:50 12:54 8504 5 perccel korábban megy a vonat 12:49 

18       17 perc múlva van csatlakozás 13:11 

19         13:49 

20         14:11 

21         14:49 

22 15:15 15:19 8502 8 perccel korábban megy a vonat 15:11 

23       30 perc múlva van csatlakozás 15:49 

24         16:11 

25 16:50 16:54 8504 5 perccel korábban megy a vonat 16:49 

26       17 perc múlva van csatlakozás 17:11 

27         17:49 

28         18:11 

29         18:49 

30 19:15 19:19 8502 8 perccel korábban megy a vonat 19:11 

31       30 perc múlva van csatlakozás 19:49 

32         20:11 

33         20:49 

34         21:11 

35         21:49 

          22:49 

          23:49 
   

 

Leányvár  vasútállomás - Leányvár buszforduló irány 
Hétvége 

  Vonatok 

Csatlakozási idő 

Buszjáratok érk. ideje  

Járatszám 

  Bp. felől Esztergom/Kesztölc felől 

        

  Vasútra érk. Vasútra érk. Buszford.érk. 

1 1:20         

2 3:24   4:31 4:35 8502 

3 4:57         

4 6:10         

5 7:10         

6 7:46 5 percen múlik a csatlakozás 6:41 6:45 8502 

7 8:10 31 perc múlva van csatlakozás        

8 8:46 5 percen múlik a csatlakozás 8:41 8:45 8502 

9 9:10 2 percen múlik a csatlakozás 9:08 9:12 8510 



10 9:46 20 perc múlva van csatlakozás        

11 10:10 4 percen múlik a csatlakozás 10:06 10:10 8504 

12 10:46 22 perc múlva van csatlakozás 11:08 11:12 8510 

13 11:10 31 perc múlva van csatlakozás        

14 11:46 5 percen múlik a csatlakozás 11:41 11:45 8502 

15 12:10         

16 12:46         

17 13:10         

18 13:46 20 perc múlva van csatlakozás       

19 14:10 4 percen múlik a csatlakozás 14:06 14:10 8504 

20 14:46         

21 15:10 31 perc múlva van csatlakozás        

22 15:46 5 percen múlik a csatlakozás 15:41 15:45 8502 

23 16:10         

24 16:46         

25 17:10         

26 17:46 20 perc múlva van csatlakozás       

27 18:10 4 percen múlik a csatlakozás 18:06 18:10 8504 

28 18:46         

29 19:10 31 percen belül van csatlakozás        

30 19:46 5 percen múlik a csatlakozás 19:41 19:45 8502 

31 20:10         

32 20:46         

33 21:10         

34 21:46         

35 22:10         

36 23:10         

37 0:10     -   
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



LAKOSSÁGI JAVASLAT 4. 

Mivel a Leányvár buszfordulót érintő járatok száma minimálisra csökkent, a legkézenfekvőbb 

javaslat, hogy a Piliscsévre közlekedő buszok ismét járjanak be a faluba. Ez különösen 

indokolt az idősebb, még magukat ellátó lakosok, illetve az ügyintézés és az egészségügyi 

szolgáltatások miatt Esztergomba és Dorogra utazók szempontjából. Sok diák utazik 

Esztergomba és Dorogra általános- illetve középiskolába is, akiknek a reggeli bejutás 

valamennyire megoldott, de a hazajutás csak a Vasútállomásról vagy a Művelődési háztól 

gyalog lehetséges.  Leányváron nincs gyógyszertár, a szakrendelések Dorogon és 

Esztergomban érhetőek el. 

Ennek megvalósításához nincs szükség a most közlekedő járatok bővítésére, ugyanis a járatok 

megmaradtak, csak egy ideje nem jönnek be a faluba, ami esetenként nem igényel 10 percet, 

és jelentős mértékben emeli a közlekedés színvonalát. Ez a megoldás a 

legköltséghatékonyabb is, egy járat esetében alig 3 km. 

A menetrend változás óta Kesztölcről a vonatokhoz buszok érkeznek, minden esetben, 

ezeknek a járatoknak a tényleges kihasználtságát is érdemes lenne vizsgálni, ugyanis a csúcs 

időn kívül nincsenek utasok rajta, a járatok optimálisabb kihasználása szempontjából 

megoldható lehetne, hogy az érkező vonatokról leszálló utasokat Leányváron a faluba 

szállítaná, ez a megoldás is csak menetrend változtatást igényelne, mert most is megteszi ezt 

az utat. Ennek a felmérése tényleges utasszámlálással mérhető fel, mert a jegyek és bérletek 

vásárlása nem ad megfelelő képet.  

Még egy észrevétel a fentiekhez kapcsolódóan, 2020. május 11-én megjelent a megyei 

napilapban /24 óra/ egy cikk, ebben leírják, hogy Kesztölc és Piliscsév lakóitól várják a 

javaslatokat, sajnos a cikkben nem szerepel, hogy Leányvár lakóssága is élhet ezzel a 

lehetőséggel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTEL 5. 

 

A helyközi közlekedésben én elsősorban azokat a buszok hiányát érzem, amelyek Dorogot 

érintették, illetve egy gyors bevásárlás, sztk. után haza lehetett jönni vele és feljött a faluba.  

Ilyen volt pl.Dorog felé a 7:15,10:15 14:55-ös busz  

Haza felé pl. 8:25, 11.05,14;20 

Ezek mind a faluba is feljöttek. 

A jelenlegi Kesztölcöt érintő járatok szerintem alig vannak kihasználva, legalább is azon a 

járaton, amin én is utaztam.  

Hiszen legtöbben legtöbbször Leányvár-Dorog viszonylatot használták. Időseknek nagyon 

fárasztó legyalogolni a kultúrához.  

Sokan csak beugranak a gyógyszertarba vagy vásárolni és a következő busszal már jönnek is 

haza, ezt a lehetőséget vették el az emberektől. 

 

LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTEL 6. 

 

Az Esztergom-Dorog-Piliscsév (8510-es járat) vonalán közlekedő buszok közül jó lenne, ha 

délután egyes járatok a leányvári autóbusz-fordulót is érintenék. Szerintem az a pár perc plusz 

a menetidőben és méterben nem sokat számít, de sok embernek (idős, gyermekes, kismama 

stb.) nagy könnyebbséget jelentene. A Kesztölc-Leányvár helyijárat teljesen felesleges, mert 

nincsenek összehangolva pld. a pesti buszok menetrendjével.  

 

 

 
















