
 

 

 

 

 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A járási menetrendi egyeztetésen elhangzott észrevételek eddig elvégzett vizsgálatai alapján Nagyvázsony 
települést érintő hivatalos autóbusz-menetrend változásairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk. 

Veszprémből 22.30-kor egyidejűleg két autóbuszjárat indul. A 7370 Veszprém – Pula – Tapolca vonalon 
közlekedő 327 számú és a 7366 Veszprém – Nagyvázsony – Monostorapáti vonalon közlekedő 989 számú 
autóbusz járat. A 7370/327 sz. járat úgynevezett „gyorsjárat” Veszprém – Tapolca viszonylatban, mely a 77. 
számú főúton közlekedve csak a vonalat érintő településeken áll meg, míg a 7366/989 sz. járat az 
úgynevezett „lassújárat” részben más útvonalon halad, betéréssel érinti valamennyi környező települést. A 
két járat menetideje közötti különbség Nagyvázsony tekintetében 35 perc. Az esti műszak utáni hazajutás 
tehát adott, a problémát mindössze az okozza, hogy a gyorsjárattal 25 perc alatt el lehet jutni Veszprémből 
Nagyvázsonyig, azonban a járat csak a település szélét érinti, nem tér be a településközpontba, míg a lassú 
járat kevesebb gyaloglással, de hosszabb menetidővel biztosítja a hazajutást. 

Mindkét autóbuszjáraton 2016. július 04-10. között utasszámlálást végeztettünk. A gyorsjáraton 
Nagyvázsony, pulai elág. autóbusz megállóhelyen 2-3 fő leszálló utast mértünk és a járaton tovább utazott 
16-19 fő, a lassújáratot 0-2 fő vette ezen időszakban igénybe. 

A fenti utasszámokból képzett időveszteségek alapján összehasonlítottuk a két változatot: 
a. jelenlegi menetrend (a nagyvázsonyi utasok jelenlegi menetrend szerinti összes idővesztesége) 
b. gyorsjáratok betérítése (a gyorsjárat betérítésével a továbbutazókat érintő összes időveszteség) 

A számítás a jelenlegi menetrend szerinti közlekedést eredményezte az összességében optimális 
megoldásnak. 

Mindezen indokok ismeretében egyelőre továbbra sem tartjuk kellőképpen megalapozottnak a jelenlegi 
menetrend módosítási igényét, azonban ezt követően is figyelemmel kísérjük az utazási szokások 
alakulását, melynek függvényében - ha a többségi utazási igények azt szükségessé teszik - a későbbiek 
folyamán sor kerülhet a menetrend módosítására. 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását! 
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