
 

Összefoglaló dokumentum 
az Esztergomi Járás 2021/2022. 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 
 

Közszolgáltatási Központunk a 2021. december 12-től életbe lépő 2021/2022. évi vasúti és autóbusz menetrendeket érintő, járási szintű menetrendi 
egyeztetéseit - a fennálló veszélyhelyzeti elrendelésre való tekintettel – 2021. évben is elektronikus formában tartotta meg. 

 
Az Esztergomi Járást érintően összesen 24 db észrevétel érkezett a közösségi közlekedéssel kapcsolatban. 
Leányvár lakossága részéről megfogalmazott javaslatok és az azokra adott szolgáltatói és irodánk általi válaszok az alábbi táblázatban olvashatóak: 

 
Település/Szervezet Észrevétel Válasz Megjegyzés 

 
 
 
 
 
 
 

Leányvár 

 

Leányváron az autóbusz-fordulót érintő járatok száma 
sajnos minimálisra csökkent. Ezen járatok bővítése 
különösen indokolt a településen élő jelentős számú idős, 
nehezen mozgó lakos okán, akik napi szinten utaznak 
Dorogra és Esztergomba egészségügyi szakrendelésre és 
gyógyszertárba. 
A legkézenfekvőbb javaslat, hogy a Piliscsévről Dorog és 
Esztergom irányába közlekedő autóbuszok ismét járjanak 
be a településre, ha nem is mind, de mindenképpen 
napjában a jelenleginél többször. 
Legalább minden második Piliscsévről Dorog-Esztergom 
irányába tartó autóbusz érintse Leányvár autóbusz-forduló 
állomást és ugyanez a kérés a Piliscsévre tartó autóbuszok 
esetében is. 

 
 

 
VOLÁNBUSZ Zrt.: Irányonként 2-2 járat 
betérítése indokolt lehet: Leányvár - 
Dorog irányban a 8510/132 és 8510/136, 
Dorog - Leányvár irányban 8510/113 és 
8510/117. A betérítés éves szinten 3060 
km többletteljesítményt igényel. A 
módosítás többlet forda, jármű 
beállítását nem igényli. 

 
 
 
 

KTI-KSZK: A betérítést 
támogatásra javasoljuk. 
Kérjük a szolgáltatót, hogy 
a módosítást, jóváhagyás 
céljából terjessze fel a 
helyközi ellátásért felelős 
ITM felé. 



 
 
 

 
Leányvár 

 

 
Az autóbusz-menetrend legyen összehangolva a vasúti 
menetrenddel. 2-3 perc átszállásra hagyott idő, nem 
elegendő. 

 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Pontosítás szükséges. Mikor, hol szeretnének 
átszállni? 
MÁV-START Zrt.: A vonalon 2019-ben új sűrített menetrendi kínálat 
került bevezetésre, melyben a vonatok közlekedése kötött, melyet 
nagymértékben befolyásol az egyvágányú vonalszakaszok viszonylag 
nagy hossza. 

 
 
 

Leányvár 

 
 

A 08:22 órakor Leányvárról induló autóbusz csak Dorogig 
közlekedik. Jó lenne, ha Esztergom lenne ennek a járatnak 
a végállomása. 

 
VOLÁNBUSZ Zrt.: 08:44 órakor van közvetlen járat Leányvárról 
Esztergomba. A 08:22 órás járathoz pedig van csatlakozás Dorogról. Ide 
érkezés.: 08:50 Esztergom felé 09:00 órakor. Dorogon átszállási 
lehetőség áll rendelkezésre Esztergom felé. A járat meghosszabbítása 
jelentős teljesítmény-többletet igényelne. 

 
 

 
Leányvár 

 

 
Esztergomból 7:35 órakor induló, Dorogot érintő, 
Leányváron áthaladó autóbusz, jöjjön fel Leányvár 
autóbusz-forduló megállóig és így haladjon tovább. 

 

VOLÁNBUSZ Zrt.: 8510 Esztergom – Dorog – Piliscsév autóbusz-vonalon 
közlekedő 122 sz. járat 08:19 órakor indul Leányvár művelődési háztól 
Leányvár, autóbusz-forduló felé. Erre a járatra csatlakozni lehet 
Leányvár, művelődési ház megállóhelynél az Esztergom Bánomi ltp.-ről 
07:28 órakor induló 8504/107-es, valamint az Esztergom vá.-ról 07:30 
órakor induló, Dorogon át közlekedő 8510/111-es járattal. 

 
 
 

 
Leányvár 

 
 

Korábban volt olyan autóbusz, ami 11:30 órakor indult 
Esztergomból, Dorog megállóit érintette, Leányváron pedig 
az autóbusz-fordulót is érintve haladt át. Ennek a járatnak 
a visszaállítása azért lenne jó, mert ezzel a kora reggel 
orvoshoz utazó közlekedők nagy valószínűséggel haza 
tudnának már jönni. 

 

VOLÁNBUSZ Zrt.: Jelenleg 10:20 órakor átszállással tudnak utazni. A 
800-as járat 10:20 órakor indul Esztergomból Dorogra (Volán telephez 
10:32 órára érkezik, innen 10:42 órakor indul autóbusz Leányvárra az 
autóbusz. fordulóhoz. Munkanapokon délelőtt 2 óránként 
Esztergomból (8504), illetve szintén 2 óránként Dorogról (8510) indul 
járat Leányvár felé. Ezen felül óránként a 800-as autóbusz, valamint 
félóránként vonat is közlekedik az említett relációban. A többlet járat 
beállítását nem tartják indokoltnak. 



 
 
 
 
 

Leányvár 

 

Az Esztergomig közlekedő legtöbb autóbusz csak az 
Erzsébet királyné útjáig megy, ahonnan a kórházig még 
nagyon sokat kell gyalogolni. Kérik, hogy haladjanak tovább 
az autóbuszok az Arany János utcáig, legalább a reggeli 
járatok, amivel odafelé utazhatnak a betegek. Kérik 
továbbá, hogy a 11:00 óra körüli járatok visszafelé onnan 
induljanak. 

 

 
VOLÁNBUSZ Zrt.: Az önkormányzat kérése alapján 09:00 óráig 
használható a rakpart, így későbbi autóbuszok erre történő 
közlekedtetése nem lehetséges. 

 
 
 

 
Leányvár 

 

A három műszakos munkarendben dolgozók kérik 
visszaállítani az alábbi járatokat: 

- Leányvár autóbusz-fordulóból reggel 05:00 órakor 
induló, Dorog irányába közlekedő helyközi járatot. 

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

- Leányvár autóbuszfordulóból 21:00 órakor induló, 
Dorog irányába közlekedő helyközi járatot. 

 

 
VOLÁNBUSZ Zrt.: A jelzett időpontokhoz hasonló időpontokban 
autóbuszjáratok indulnak Leányvár aut.ford.-tól Dorogra 
munkanapokon: 04:57, 12:46, 20:46. A járatok a vasúti menetrendhez 
igazodva indulnak, az időpontok ennek megfelelően lettek kialakítva! 

 
 
 
 
 

 
Leányvár 

 

A három műszakos munkarendben dolgozók kérik 
visszaállítani az alábbi járatokat: 

 

- Dorogról 06:30 órakor induló, Leányvár Községháza 
és autóbusz-forduló megállóhelyeket is érintő 
járatot. 

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

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

 
 
 

VOLÁNBUSZ Zrt.: A jelzett időpontokhoz 
hasonló időpontokban autóbuszjáratok 
indulnak Dorogról Leányvár aut.ford.- 
hoz munkanapokon: 06:16 (átszállás 
Kesztölci elág.-nál), továbbá 14:41, 
22:41. A járatok a vasúti menetrendhez 
igazodva indulnak, az időpontok ennek 
megfelelően lettek kialakítva! 

 
 
 
 

KTI-KSZK:         VOLÁNBUSZ 
válasza elfogadható, 
azonban a 06:30 körül 
induló járat beállításának 
lehetőségét vizsgálatra 
javasoljuk. 



 
 
 
 
 

Leányvár 

 

A Polgármester Úr jelezte, hogy a Leányvár település 
lakosainak igényét egy személyes menetrendi 
egyeztetésre a 2021/2022. évi menetrend kapcsán. Az 
egyeztetést lakossági fórum keretében szeretnénk 
megvalósítani. 

 
A megküldött észrevétel az összefoglaló mellékletét 
képezi. 

 
 
 
 

KTI-KSZK: Köszönjük szépen az Önkormányzat visszajelzését. 

 

Budapest, 2021. szeptember 08. 
 

Az összefoglaló dokumentumot összeállította: Tóth Melinda, társadalmi és utaskapcsolatok referens 

Az összefoglaló dokumentumot ellenőrizte: Kiss Tibor, autóbusz-közlekedési vezető szakértő 



From: KOM JH Esztergom Törzshivatal <hivatal.esztergom@komarom.gov.hu> 
Sent: Friday, May 14, 2021 9:51 AM 
To: Tóth Melinda <toth.melinda@kti.hu> 
Subject: 2021/2022. évi önkormányzati menetrendi egyeztetés 

 

Tisztelt Tóth Melinda! 
 

Hivatkozva KTI/KSZK/313-2/2021 iktatószámú megkeresésükre ezúton tájékoztatom, hogy 

az Esztergomi Járási Hivatal szervezeti egységeinek nem jutott tudomására sem észrevétel, 

sem javaslat, amely a 2021/2022. évi vasúti és autóbusz menetrendeket, díjszabást, 

utastájékoztatást érintené, és a kollégák részéről sem merült fel igény ezek módosításával 

kapcsolatban. 

 

Tisztelettel: 
 

Horváth Szeder Gábor hivatalvezető nevében és megbízásából, 

 

Vargáné Borosházi Barbara 

hatósági ügyintéző 

 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Esztergomi Járási Hivatala 

2500 Esztergom, Bottyán J. u. 3. 

Tel.: 33/795-025 

Fax: 33/795-051 

E-mail: boroshazi.barbara@komarom.gov.hu 

mailto:hivatal.esztergom@komarom.gov.hu
mailto:toth.melinda@kti.hu
mailto:boroshazi.barbara@komarom.gov.hu


 

 

From: Leányvár Hivatal <hivatal@leanyvar.hu> 
Sent: Friday, May 14, 2021 8:23 AM 
To: Tóth Melinda <toth.melinda@kti.hu> 
Cc: Csaba Fári <polgarmester@leanyvar.hu> 
Subject: menetrendi egyeztetésre vonatkozó igény jelzése 

 

Tisztelt Kapcsolattartó! 
 
Hivatkozva KTI/KSZK/307-1/2021 számú megkeresésükre, ezúton jelezzük Leányvár 
lakosainak igényét egy személyes menetrendi egyeztetésre a 2021/2022. évi 
menetrend kapcsán. Az egyeztetést lakossági fórum keretében szeretnénk 
megvalósítani. 

 

Köszönettel, Fári Csaba polgármester úr megbízásából: 
 

-- 

Witzenleiterné Hutera Erzsébet 
 
igazgatási ügyintéző 

 
Leányvár Község Önkormányzata 
2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. 

Tel. : 06 (33) 509 930 
Fax.: 06 (33) 509 931 
Mobil:06 (30) 698-1455 

mailto:hivatal@leanyvar.hu
mailto:toth.melinda@kti.hu
mailto:polgarmester@leanyvar.hu

