SAJTÓKÖZLEMÉNY
Már a menetrend.app alkalmazásban is elérhetőek a Volánbusz helyi
menetrendjei
A mai napon újabb 57 város helyi menetrendjével bővült a népszerű okostelefonos alkalmazás.
Most már többek között Győr, Szolnok, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Sopron, Ózd, Salgótarján
és más nagyvárosok menetrendjei is megtalálhatóak az alkalmazásban. A menetrendek
megtekintése mellett a mobilalkalmazás lehetőséget biztosít utazástervezésre közösségi
közlekedéssel, kerékpárral, valamint gyalogosan is. Emellett sok kényelmi funkciót is
tartalmaz, amelyek elsősorban az ingázók számára jelentenek segítséget: kedvencek, átszállási
kapcsolatok, közeli indulások, térképek – ráadásul ezek mindegyike o ine is elérhető.
A menetrendi adatok forrása a Volánbusz Zrt. menetrendi adatbázisa, amely július közepén vált
nyilvánosan elérhetővé a fejlesztők számára. Az adatok a Volánbusz által közzétett frissítések
alapján az alkalmazásban is rendszeresen frissülnek.
Az alkalmazást, amely nyáron ünnepelte tizedik születésnapját, összesen kb. 275 ezren veszik
igénybe utazásuk megtervezéséhez, így a legnépszerűbb utazástervező platformok egyike az
országban. A mostani bővüléssel összesen már 75 városban érhető el, egyre több helyen valós
időben is. Az alkalmazást egy

atalokból álló hazai csapat fejleszti, akik a felhasználók

visszajelzései alapján folyamatosan bővítik azt. A Volánbusz Zrt. helyközi járatai (így a helyi
bérlettel igénybe vehető helyi szakaszok) egy későbbi frissítésben fognak bekerülni az
alkalmazásba.
Az alkalmazás ingyenesen letölthető Androidos okostelefonokra a Google Play-ből és az App
Gallery-ből. (Az iOS app fejlesztés alatt.)
Budapest, 2022. július 28.
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Melléklet
Az alkalmazás weboldala:
https://menetrend.app/
További anyagok, képernyőképek:
https://www.dropbox.com/sh/tq1bjdlur78rp7m/AAC-nX5OcFIX8-SL4FenmK7Va?dl=0
Google Play Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.donmade.menetrend.budapest
AppGallery Link:
https://appgallery.huawei.com/app/C101728741
Kapcsolat:
support@menetrend.app (publikus e-mail cím a felhasználók számára)
tamas@appcorner.eu (sajtókapcsolat)
Az új városok megyénkénti bontásban:
• Bács-Kiskun: Baja
• Baranya: Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár
• Békés: Békés, Békéscsaba, Gyula, Mezőberény, Orosháza
• Borsod-Abaúj-Zemplén: Kazincbarcika, Ózd, Tiszaújváros
• Csongrád-Csanád: Csongrád, Makó, Mórahalom, Szentes
• Fejér: Ercsi
• Győr-Moson-Sopron: Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron
• Hajdú-Bihar: Balmazújváros, Hajdúszoboszló
• Heves: Gyöngyös
• Jász-Nagykun-Szolnok: Jászberény, Karcag, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred, Újszász
• Komárom-Esztergom: Esztergom, Komárom, Oroszlány, Tata
• Nógrád: Balassagyarmat, Bátonyterenye, Salgótarján
• Pest: Gödöllő, Monor, Vác
• Somogy: Csurgó, Fonyód, Nagyatád
• Tolna: Bátaszék, Bonyhád, Szekszárd, Tamási
• Vas: Körmend
• Veszprém: Ajka, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Pápa, Várpalota
• Zala: Keszthely, Lenti, Nagykanizsa, Zalaegerszeg

Korábbi cikkek a témában:
• https://index.hu/gazdasag/2022/07/09/volanbusz-vitezy-david-menetrend-adatbazisallamtitkar/
• https://telex.hu/belfold/2022/07/09/szabadon-hozzaferhetove-valt-a-volanbusz-menetrendiadatbazisa
• https://hvg.hu/tudomany/
20220709_Szabad_a_palya_barki_fejleszthet_alkalmazast_a_Volanbusz_menetrendi_adatbazi
sara
• https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220709/vitezy-david-szabadon-hozzaferheto-lett-avolanbusz-menetrendi-adatbazisa-555375
• https://computerworld.hu/technologia/szabadon-hozzaferhetove-valt-a-volanbuszmenetrendi-adatbazisa-313682.html

