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Ókor 

• A Nyugat-Dunántúlon már a római hódítás előtt 

létezett egy, az Alpokat megkerülő észak-déli 

kereskedelmi útvonal 

• Pannonia provincia területét a rómaiak több 

részletben foglalták el i. e. 35 és i. sz. 49 között 

– Savaria volt az első városi rangra emelt település a 

Kárpát-medencében (43) 

– a földrajzi természeti viszonyok figyelembevételével 

célszerűen kiépített, karbantartott úthálózat 

– kuriózumnak számító 1. századi mérföldkő 

– Szombathely közlekedési csomópont 



Ókor 

• Szombathelyt érintő legfontosabb közlekedési 

folyosó: 

– Borostyánkő út, észak-déli útvonal, amely Itáliát 

(Adria) a Balti-tengerrel kötötte össze 

• Savariából kivezető római utak: 

– Savaria–Scarbantia–Vindobona (Sopron–Bécs), ill. 

Scarbantia–Carnuntum (Sopron–Petronell) 

– Savaria–Arrabona (Győr) 

– Savaria–Sopianae–Mursa (Pécs–Eszék) 

– Savaria–Emona–Aquileia (Ljubljana– Aquileia) 

 



 

Ókor 

Tóth Endre, 2004. 45. p. Szilágyi, 2012. 20. p. 



Középkor 

• A népvándorlás korában és a középkorban útépítéssel 

nem foglalkoztak, se anyagiak, se szakemberek nem 

voltak hozzá 

• A római utak pusztultak 

• Az utak, hidak használatáért vámot kellet fizetni 

• A magyar államalapítás után az ország második fő 

útja: 

– Buda–Székesfehérvár–Veszprém–Vasvár–Muraszombat–

Görz (Gorica, Gorizia)–Adria (Itáliába vezető főút) 

– másik ága Veszprém–Tapolca–Nagykanizsa–Zágráb–Adria 

• Vasvár Vas vármegye székhelye 

 



Középkor 

• Az ország fővárosából (Esztergom, Székesfehérvár, 

Buda) nézve Szombathely periféria, peremvidék 

• A tatárjárás előtt egyetlen dunántúli főút, amely nem 

érintette a magyar fővárost: 

– A Borostyánkő út nyomvonalán „sáros út”: Sopron–Kőszeg–

Szombathely–Körmend–Varasd–Zágráb, ill. Körmend–

Szentgotthárd (mai Ausztria felé) 

– A Semmering-út használatba vétele előtt a bécs–velencei 

forgalom fővonala: Bécs–Bécsújhely–Sopron–Kőszeg–

Szombathely–Körmend–Szentgotthárd 



Középkor 

• Glaser Lajos, Századok, 

1929. 4-6. sz. 153. p. 



Kora újkor 

• Mohács és a kettős királyválasztás után a Nyugat-

Dunántúl a Habsburg Birodalom része lett 

• 1578 Vas vármegye székvárosa Szombathely 

• Bécs közelsége kedvező 

• A török kiűzése után Szombathely centrális helyzete a 

Habsburg Birodalomon belül 

• Postajáratok: 

– 1554 Bécs–Szombathely–Körmend 

– 1568 Bécs–Szombathely–Nagykanizsa 

– 1695 Bécs–Sopron–Kőszeg–Szombathely–Körmend–

Lendva–Csáktornya–Zágráb 

– 1720 Bécs–Sopron–Szombathely–Nagykanizsa–Eszék–

Pétervárad–Nándorfehérvár (Belgrád)–Isztanbul 



Újkor 

• 1790-ben Magyarországon kb. 700 km volt a kiépített 

utak hossza  

• A legtöbb épített út a Dunántúlon (578,5 km), azon 

belül Vas vármegyében volt 

• Pestről nem indult ki épített út  

• 1790–91. évi országgyűlés egyik bizottsága 

közútfejlesztési tervet dolgozott ki 

• Főbb kiépítendő utak között: 

– Bécs–Sopron–Kőszeg–Szombathely–Körmend–Varasd–

Zágráb–Károlyváros–Fiume 

– ill. Körmend–Nagykanizsa–Pécs–Eszék–Vukovár–Zimony 



Újkor 

Czére, 1997. 12. p. 



Újkor – Közút 

• Bécs–Szombathely–Nagykanizsa–Pécs–

Eszék–Belgrád–Isztanbul nemzetközi 

kereskedelmi útvonal 

• Vas vármegye 1811. évi rendelkezése: 
„Megparancsoltatik, hogy amennyire azon út, melyen 

Törökországból hozandó portékák Eszékről, Pétsnek 

és Nagy Kanizsának vitetni szoktak, még ezen [Vas] 

megyében tökélletes állapotban nem volna, az 

kiküldendő Föld Mérője által megvizsgáltatván, minő 

karba tételéről, annak javéttatására kívántató 

szükségesekről tudósítását minél előbb megtegye.” 



Dualizmus – Közút 

• Állami utak: 

– pozsony–varasdi (Pozsony–Sopron–Kőszeg–

Szombathely–Körmend–Varasd) 

– szombathely–pinkafői (Szombathely–Felsőőr–

Pinkafő) állami utak érintették 

– szombathely–vát–győri 

• Törvényhatósági utak: 

– söpte–tömördi/acsádi  

– vát–sárvári  

– rum–kám–jánosházi 

– nárai–szenteleki/németújvári 



Dualizmus – Közút 

Szalkai Gábor, 2008. 33. p. 



Dualizmus – Közút 

• Vas országos viszonylatban az egyik legsűrűbb 

állami közúthálózattal rendelkezett 

• Szombathelyi Királyi Közúti Felügyelői Kerület 

– hatásköre Sopron, Vas, Veszprém, Zala és 

Somogy vármegyékre terjedt ki 

– A Dunántúlon 3 közúti felügyelői kerület 

– központjaik: Budapest, Szombathely és Pécs 

 



Közúti személyszállítás (19. sz.) 

• postakocsik, bérkocsik és omnibuszok 

• 1847 előtt: omnibuszok Szombathelyről 

Bécsbe, Pestre, Sopronba és Nagykanizsára – 

a vasúti közlekedés megindulásával szűntek 

meg 

• 1880-as években Szombathelyről Rohoncra és 

Felsőőrön át Pinkafőre 

• 19. század végén Szombathelyről Jákra 



Közúti személyszállítás (19. sz.) 

 



Közúti személyszállítás (19. sz.) 

• 1870-es években személyeket is szállító 

postakocsi-járatok Szombathelyről Rohoncra, 

Pinkafőre, Kőszegre 

• Néhány vállalkozó bérkocsit üzemeltetett 

Szombathelyről Pinkafőre, Kőszegre, Söptére, 

Zanatra, Vépre, Szőlősbe, Kisunyomba 

• Pinkafőre viteldíj 

– omnibuszon 1 forint 60 krajcár (1885) 

– bérkocsin 2 forint 70 krajcár (1873) 



Trianon – Közút 
• Felszabdalt állami út 

– Pozsony–Sopron–Kőszeg–Szombathely–Körmend–Zalalövő–Varasd 

• ókori előzményeken nyugvó, modernkori elnevezéssel Borostyánkő út 

• Varasdtól a Zágrábon át Károlyvárosba vezető állami útban folytatódott 

• Sopronból kiágazása volt Bécsújhelyen át Bécs felé 

• az új határok felszabdalták, területén három állam osztozott (Pozsony–

Kőszeg közötti szakasz) 

• új nyomvonalat kellett keresni (mai 86-os főút Pozsony–Csorna–

Szombathely szakasza 

• Kettévágott állami utak 

– budapest–grazi (mai 8-as főút) 

– szombathely–pinkafői (mai 89-es főút) 

– szombathely–vát–győri (mai 86-es főút) 

• A közutak építése, fenntartása és javítása szempontjából 

gondot okozott, hogy elveszett a vasi kőbányák jelentős része 



Trianon – Közút 



Közút (20. sz.)  

• 8. sz. főút 

(Székesfehérvár–

Veszprém–

országhatár) kiépítése 

1936–37-ben 

• Helyközi és távolsági 

autóbuszjáratok 

megindulása: 

– Magánvállalkozók (pl. 

Gaugel) 

– MÁVAUT 

 



Vasút 

• 1865. szeptember 21. a Sopron–Szombathely–

Nagykanizsa vasútvonal átadása 

• A város összeköttetésbe került Béccsel és 

Nagykanizsán keresztül Budával, illetve az Adriával 

• Sugaras szerkezetben kiépült vasútvonalak 

• Szombathely az 1890-es évekre a Dunántúl egyik 

legjelentősebb vasúti csomópontja lett 

• 1895 a Magyar Királyi Államvasutak Szombathelyi 

Üzletvezetősége 

– A Dunántúl jelentős része a szombathelyi vasúti 

üzletvezetőség felügyelete alá került, a pécsit majd csak 

1913-ban szervezték meg 



Vasút 

Rajzolta: 

Frisnyák Zsuzsa  



Vasút 
• Sűrű vasúthálózat 

• MÁV Üzletvezetőség 

– Vonalhálózata 

• 1914-ben 1655,2 km 

• 1920-ban 1297 km 

 

 





 



Vasút 
• Szombathely nagyon jelentős vasúti 

csomópont: 
– Az 1890 és 1910 közötti összesített adatok alapján is a 

személyforgalmi rangsorban Budapest és Pozsony után 

következett, a teherforgalom is Thirring adatai szerint (1908) 

– 1912-ben naponta 90 személyszállító vonat indult, illetve 

érkezett 

– 1920 novemberében 36, 1923-ban 52 

– Utasforgalma 1908-ban 2 099 079 fő, 1930-ban 1 896 301 

fő 

– budapest–szombathely–grazi gyorsvonat (MÁV) 

– 1927-től hálókocsi az éjszakai vonatokon a Budapest–

Szombathely–Szentgotthárd és vissza útvonalon 

 



Vasút • Déli Vasút 

– Az OMM egyik legnagyobb magánvállalkozása 

– vasútvonalai négy államhoz kerültek 

– Balaton expressz (luxusvonat, „láncos expressz”): Bécs 

Südbahnhof–Sopron Déli pályaudvar–Szombathely–

Nagykanizsa–Székesfehérvár–Budapest Déli pályaudvar  

– Bécs–Sopron–Szombathely–Nagykanizsa–Barcs–Eszék 

gyorsvonat 

– „korridor-gyors” (Prága–Brünn–Pozsony–Hegyeshalom–

Szombathely–Nagykanizsa–Gyékényes–Zágráb–Fiume) 

– DV államosítása (1932) 

 

 

 



Vasút (20. sz. második fele) 
• Vasfüggöny 

• Struktúraváltás – szovjet közlekedési modell kiépítése 

• A közlekedés gerincét a személy- és teherszállításban 

a vasút képezte 

• A vasúti közlekedés minősége, a szolgáltatások  

színvonala terén visszalépés a polgári korhoz képest 

• Nem elegendő szállítási kapacitás 

• Vasútvonalak megszüntetése:  
– Szombathely–Bucsu, 

– Kőszeg–Rőtfalva 

– Szombathely–Rum 

– stb. 

 

 
Bucsui közlekedéstörténeti 

emlékhely 



Vasút (20. sz. második fele) 



Vasút (20. sz. második fele) 
• Belföldi expresszvonatok Szombathelyről Bp. Délibe 

1968-tól 
– Savaria (Budapest Déli–Veszprém–Celldömölk–Szombathely, menetidő 

3 óra 18 perc, 1970)  

– Bakony-Őrség (Budapest Déli–Veszprém–Celldömölk–Szombathely)  

• Belföldi IC-vonatok Szombathelyről 1995-től 
– napi 4, majd 5, ma már 8 vonatpár Győrön át + 6 Veszprémen át Bp-re 

– Budapest Keleti–Győr–Szombathely (menetidő 2 óra 48 perc, 1997) 

– Budapest Déli–Győr–Szombathely (menetidő 2 óra 35 perc, 2001) 

– Budapest Keleti–Győr–Szombathely (menetidő 2 óra 57 perc, 2005) 

– Budapest Keleti–Győr–Szombathely (menetidő 2 óra 39 perc, 2021) 

– Bakony IC Budapest Déli–Veszprém–Szombathely (menetidő 3 óra 17 

perc, 2019) napi 6 vonatpár 

– Kék Hullám IC Szombathely–Celldömölk–Tapolca–Balatonfüred–

Budapest Déli (menetidő 4 óra 53 perc, Balatonfüredre 2 óra 54 perc, 

2021, gyors 1997-ben 2 óra 28 perc) – napi 1 vonatpár 

 



Vasút (20. sz. második fele) 



Vasút (20. sz. második fele) 
• Nemzetközi gyorsvonatok 

– Budapest Déli–Veszprém–Szombathely–Szentgotthárd–Graz (1960-as évektől) 

– Szombathely–Körmend–Szentgotthárd–Graz (személy, 1997/1998) 

– Szombathely–Sopron–Wiener Neustadt (Euregio, GYSEV, 2002) 

– Bécs–Szombathely–Keszthely (2002) 

– Prága–Brünn–Pozsony–Répcelak –Szombathely–Vasvár–Nagykanizsa–

Gyékényes–Zágráb–Split (július–augusztus, 1960-as évektől) 

– Prága–Brünn––Breclav–/ ill. Gdynia–Gdansk–Varsó–Ostrava–Prerov–Breclav–

/Pozsony–Répcelak–Szombathely–Vasvár–Nagykanizsa–Gyékényes–Zágráb–

Split (május–szeptember, 1987/1993) 

– Pozsony–Répcelak–Szombathely–Vasvár–Nagykanizsa–Gyékényes–Zágráb–

Split (július–augusztus 1987/1993) 

– Alutus nemzetközi gyors Szombathely–Balatonfüred–Budapest–Szolnok–

Békéscsaba–Arad–Déva–Gyulafehérvár–Segesvár–Brassó–Ploesti–Bukarest 

(1996/1998) 

– Muntenia nemzetközi gyors Szombathely–Balatonfüred–Budapest–Szolnok–

Békéscsaba–Arad–Déva–Gyulafehérvár–Segesvár–Brassó–Ploesti–Galati 

(1996/1998) 

 

 



Vasút (20. sz. második fele) 
 

 

 

 

 

 

 

 
• „Általában pontosan érkeznek (vasúti nyelven rendesek) azok a vonatok, 

melyek Ausztria, Szlovákia felől érkeznek, vagy amelyek Magyarországról 

indulnak (pl. a Hellas expressz Budapesttől Kelebiáig, a Muntenia 

Szombathelytől Lökösházáig).” 

https://www.lelegzet.hu/archivum/1998/10/0711.hpp.html (2021. június 19.) 

 

Békés Megyei Hírlap, 

1996. máj.31. 5. p. 

 

https://www.lelegzet.hu/archivum/1998/10/0711.hpp.html


Vasút (20. sz. második fele) 

• Nemzetközi IC-vonatok 

– Halászbástya IC Budapest–Szombathely–Szentgotthárd–

Graz 

– Venezia IC Budapest–Szombathely–Szentgotthárd–Graz–

Tieszt–Velence (2004/2005) 

– Corvinus IC Bécs–Sopron–Szombathely–Pécs (2004/2005) 

– Zágráb–Corvinus IC Bécs–Sopron–Szombathely–

Gyékényes–Pécs/–Zágráb (2010/2011) (Pécs 14:48, 

Szombathely 19:20, Wien Südbahnhof 21:33) 

– Citadella IC Budapest Déli pu–Őriszentpéter–Ljubjana 

 



Közút (20. sz. második fele) 

• Szombathelyi Közúti Igazgatóság  

– országos közutak gondozása 

– hatáskörébe utalták a Zala megyei országos 

közutakat is  

• 1949. ápr. 1-jével a MÁVAUT-at leválasztották 

a MÁV-tól 

• 1954. jan. 1-jén Többnyire megyénként a 

MÁVAUT, a TEFU  főnökségeit, valamint a 

VITAX helyi kirendeltségét egy Autóközlekedési 

Vállalatban (AKÖV) egyesítették 

• 1971-től VOLÁN vállalatok 



Közút (20. sz. második fele) 
• Belföldi távolsági autóbuszjáratok 

– 1958 Szombathely–Veszprém–Budapest, menetidő 

5 óra 10 perc 

– 1995 IC Szombathely–Sárvár–Répcelak–Budapest 

• Nemzetközi autóbuszjáratok 

– 1965 Bécs–Kőszeg–Szombathely 

– 1965 Graz–Rábafüzes–Körmend–Hévíz–Siófok 

– 1966 Muraszombat–Körmend–Szombathely  

– Szombathely–Felsőőr (csak osztrák tanítási 

napokon) 

– Szombathely–Monyorókerék (csak osztrák tanítási 

napokon) 

 



Közút (20. sz. második fele) 



Közút (20. sz. második fele) 

A helsinki korridorok. 

Az 5-ös számú 

európai közlekedés 

folyosó kijelölése 



Repülés (20. sz.) 

• A szombathelyi légikikötő létesítése 1915-ben 

– Katonai és polgári funkció  

– Pilótaképzés 



Repülés (20. sz.) 

 



Repülés (20. sz.) 

 



Repülés (20. sz.) 

• Trianoni békediktátum repülési tilalmat rendelt el 

• A repülési tilalom feloldása 1922. nov. 17-én 

• 1923-ban újraindították a pilótaképzést Szombathelyen 

• Légitaxi 

– Mikes János szombathelyi püspök repülővel utazott hivatalos 

jelentéstételre Rómába 1923. május 7-én és 10 nappal később vissza 

 



Repülés (20. sz.) 

• 1928  Bécs–Szombathely légi viszonylat (utasszállító és 

futárposta repülőgépek) 

• 1929  Légipostajárat indult Budapest és Szombathely között (1-

2 fő utassal) 

 

Osztrák utasszállítók a szombathelyi 

légikikötőben 



Repülés (20. sz.) 
• Magyar–Szovjet Légiforgalmi Rt-t (MASZOVLET) 

– tényleges vállalati tevékenysége 1946. aug. 1-től 

– 1946. okt. 15-én – ünnepélyes keretek között – indult újra a 
belföldi légi közlekedés a Budapest–Szombathely járattal 

– Li–2-es típusú (21 utas) kétmotoros szovjet repülőgépek 
jártak Budaőrsről 

– 1946. dec. 15-től a szombathelyi járat leszállt Győrött  

 

 

 



Repülés (20. sz.) 

Vasmegye, 1952. ápr. 3. 

 Menetrend (1953) 

 

6:05 9:10 16:25 ind. Szombathely érk. 8:45 16:00 18:00 

6:40 9:45 17:00 érk. Győr ind. 8:10 15:25 17:25 

6:55 10:00 17:15 ind. Győr érk. 7:55 15:10 17:10 

7:40 10:45 18:00 érk. Budapest ind. 7:10 14:25 16:25 
Vasvármegye,  

1949. máj. 31. 



 

Repülés (20. sz.) 

 

 

• 1964-től Il–14-es szovjet repülőgépek (32 utas) 

• 1967/1968. évi téli üzemszünet után Budapestről Pécsre, 

Szombathelyre és Zalaegerszegre nem indították újra a légi 

járatokat 

 

A MALÉV  belföldi légi járatain – 

köztük a szombathely–

zalaegerszegin – szolgáló Il–14-

es típusú repülőgépek a 

Ferihegyi repülőtéren 1966-ban 



Városi közlekedés (19–20. sz.) 

Melega Miklós, 2012. 478. p. 



Városi közlekedés (19–20. sz.) 

 



Városi közlekedés (19–20. sz.) 

 



Városi közlekedés (19–20. sz.) 

 



Városi közlekedés (19–20. sz.) 

 



Városi közlekedés (19–20. sz.) 

 



Szombathelyi omnibusz 

vonalhálózat (1865–1907) 



Városi közlekedés 



A szombathelyi villamosvasút 

vonalhálózata(1897–1974) 



Városi közlekedés (20. sz.) 

 



Városi közlekedés (20. sz.) 

 



Városi közlekedés (20. sz.) 



Vas Népe, 1964. márc. 21. 8. p. Vas Népe, 1964. máj. 27. 4. p. 



A szombathelyi tömegközlekedés utasforgalma 

* Az autóbusz-közlekedés 1950. dec. 1-jén indult meg. 
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Vas Népe, 1968. szept. 17. 6. p. 



Összegzés 

 • A szombathelyiek mobilitási lehetőségei a 19–20. században 

az országos átlagnál jobbak voltak 

• A fő közlekedési folyosó észak-déli 

• Budapestről nézve peremvidék, érződik a közlekedési 

beruházásokon 

• Bécsbe, Velencébe, Eszékre, Zágrábba, Fiuméba, Splitbe, 

Prágába, Brünnbe,  Pozsonyba, Varsóba, Gdanskba nincs már 

közvetlen járat  

• Csak részben múlik a közlekedési szokások megváltozásán 

• A közlekedési infrastruktúra nem 21. századi szintű 

• A nagy forgalmú 86-os út mellett üzemszünet van a Körmend–

Zalalövő vasútvonalon, pedig Rajkától (Rajka–Csorna–

Szombathely–Körmend) szállíthatnák vasúton a kamionokat 

• A helyi autóbuszjáratok nem utasbarátok (kerülő útirányok, 

hosszú menetidők, ritkán járnak)  



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmüket! 

 

 


