
 

 

 
Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

Hivatkozással a fenti iktatószámon Igazgatóságunkhoz érkezett levelében foglalt észrevételekre, 

javaslatokra az alábbi szakmai állásfoglalást, tájékoztatást adjuk. 

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. által Budapest – Tatabánya – Bana viszonylaton közlekedtetett valamennyi autóbuszjárat 

utasforgalma az elmúlt években számottevően csökkent, ezért a járatok jelenlegi üzemeltetése – tekintettel 

a fent említett körülményekre – a továbbiakban már nem fenntartható. 

 

Ugyanakkor a Bábolna községben felmerülő – Ön által is említett – alkalmi utazási igények továbbra is 

ellátásra kerülnek, hiszen Bábolnáról Tatabányára a VOLÁNBUSZ Zrt. járatát követően (mindössze 30 

perccel később) a KNYKK Zrt. Győr-Tatabánya viszonylaton, munkanapokon közlekedő járatának 

menetrendje nem változik: 

1850/4 sz. járat (a VOLÁNBUSZ Zrt. járatával azonos útvonalon és megállóhelyek érintésével) Bábolna, aut. 

ford. megállóhelyről 8:34 órakor indul, majd Tatabánya autóbusz-állomásra 9:22 órakor érkezik.  

 

A fővárosba utazók a Tatabánya-Budapest között a sűrű követési idővel, az autóbusznál rövidebb 

menetidővel közlekedő gyors és személyvonatokat tudják igénybe venni: 

• RailJet vonat: Tatabányáról indul 9:30 óra, Budapest Kelenföldre érkezik 10:02 óra; 

• elővárosi személyvonat: Tatabányáról indul 9:40 óra, Budapest Kelenföldre érkezik 10:27 óra; vagy 

• InterCity vonat: Tatabányáról indul 10:00 óra, Budapest Kelenföldre érkezik 10:32 óra. 

 

Vissza irányba Budapestről tatabányai, valamint komáromi átszállással munkanapokon jelenleg is igénybe 

vehető kombinált (vonat, majd autóbuszjárat) eljutások:  

� elővárosi személyvonat: Budapest Kelenföldről indul 12:58 óra, Tatabányára érkezik 13:42 óra; vagy  

� InterCity vonat: Budapest Kelenföldről indul 13:25 óra, Tatabányára érkezik 13:55 óra; majd 

� Tatabánya autóbusz-állomásról indul 14:05 óra, Bábolna aut. fordulóhoz érkezik 15:09 óra, illetve 

 

� Gyorsított személyvonat: Budapest Kelenföldről indul 16:08 óra, Komáromba érkezik 17:11 óra, 

majd 

� Komárom autóbusz-állomásról indul 17:20 óra, Bábolna aut. fordulóhoz érkezik 18:03 óra. 
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Ezen kívül Budapestről Bábolnára győri átszállással (Budapest-Győr között vonattal, majd Győr-Bábolna 

között autóbusszal) nagyobb távolság megtételével, de a Budapest-Bábolna-Bana között közlekedő 

autóbuszjárat menetidejéhez (2 óra 30 perc) képest kevesebb idő alatt (1 óra 54 perc) teljesíthető az 

utazás: 

� InterCity vonat: Budapest Kelenföldről indul 17:25 óra, Győrbe érkezik 18:35 óra, majd 

� Győr autóbusz-állomásról 18:45 órakor indul, Bábolna aut. fordulóhoz érkezik 19:19 óra. 

 

Bábolnáról Tatabányára utazók számára is biztosított marad az eljutási lehetőség, hiszen a viszonylatban 

munkanapokon irányonként 6, illetve 5 közvetlen járat (átszállás nélkül) nyújt szolgáltatást, melyekkel a 

hivatali ügyintézés céljából történő utazások is lebonyolíthatók. 

Bábolnáról Tatabányára munkanapokon induló közvetlen járatok: 6:10, 8:34, 13:09, 15:04, 16:35, 19:19 óra; 

míg Tatabányáról Bábolnára munkanapokon induló közvetlen járatok: 5:35, 6:05, 12:25, 14:05, 15:40 óra. 

Tatabányáról Bábolnára a korábbi Budapest-Bana járathoz közeli időfekvésében a közvetlen járatok 

menetidejéhez képest mindössze 10 perccel nagyobb utazási idővel az alábbi eljutás biztosított: 

• Gyorsított személyvonat: Tatabánya vasútállomásról indul 16:50 óra, Komárom vasútállomásra 

érkezik 17:11 óra, majd 

• Komárom autóbusz-állomásról indul 17:20 óra, Bábolna aut. fordulóhoz érkezik 18:03 óra. 

 

A fent említett alapján megállapítható, hogy a 2017. július 1-jétől bevezetésre került menetrend 

módosítások a község számára ugyan kínálatszűkítésekkel jártak, azonban a térségben jelentkező utazási 

igények továbbiakban is ellátottak maradtak.  

 

Amennyiben tudomása van olyan konkrét utazási igényről, melyet a jelen menetrend nem elégít ki, de 

olyan mértékű, hogy az közforgalmú közlekedési kínálatot igényel, akkor azt kérjük, szíveskedjen jelezni 

felénk. 

  

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Détár Bálint s.k. Ács Balázs s.k. 
autóbusz-közlekedési irodavezető 

vezető szakértő  
 


