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MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
 A Hivatalos Autóbusz Menetrend  

GYŐR-MOSON-SOPRON, VAS, VESZPRÉM ÉS ZALA MEGYEI  

TERÜLETI KÖTETEIHEZ 
 

ÉNYKK ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. 
9700 Szombathely, Körmendi út 92. ● Tel.: 94/517-600 ● Fax.: 94/517-625 ● E-mail: enykk@enykk.hu ● www.enykk.hu 

 

ÉNYKK Zrt. – 01 / 2018-2019. Érvényes: 2019. április 7-től  
 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy fenti időponttól az alábbi módosítások lépnek életbe. 

 

TÁVOLSÁGI   (ORSZÁGOS és REGIONÁLIS)  

JÁRATOK MÓDOSÍTÁSAI 
 

 

1190  BUDAPEST – BALATONALMÁDI – KESZTHELY-HÉVÍZ-ZALAEGERSZEG / 

TAPOLCA emeltszintű országos autóbuszvonalon  

130 számú (Zalaegerszeg ^9.00, Budapest ^13.05) ’tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti 

munkanapján, valamint a hetek utolsó munkanapján’ jelzéssel közlekedő járat 

^10.24 órakor megáll a ’Badacsonytomaj, v. mh. bej. út’ elnevezésű 

megállóhelyen.  

117 számú (Budapest 16.30, Keszthely 220.10, Hévíz 220.25) naponta közlekedő 

járat ’Balatongyörök bej. út’ elnevezésű megállóhelytől csak leszállók jelentkezése 

esetén áll meg. Az eljutást a 8 perccel később közlekedő 6360/532 számú járat 

továbbra is biztosítja. 

 

1229 BUDAPEST – VESZPRÉM – PÁPA  

országos autóbuszvonalon  

213 számú (Budapest 16.15, Pápa 19.35) naponta közlekedő járat ’Pápa, Tapolcafő, posta’ 

és ’Pápa, Veszprémi út’ megállóhelyeken csak leszálló utasok jelentkezése esetén 

áll meg és menetidő korrekcióval közlekedik: Budapest 16.15, Székesfehérvár érk. 

17.30, ind. 17.45, Várpalota érk. 18.10, ind. 18.12, Veszprém érk. 18.40, ind. 18.45, 

Pápa 19.50. 

 

1251 BUDAPEST – BAKONYCSERNYE – ZIRC – BAKONYBÉL – PÁPA  

országos autóbuszvonalon  

204 számú (Pápa 6.10, Budapest 10.15) naponta közlekedő járat 8.03 órakor megáll 

a ’Csetény, Petőfi S. u. 156.’ elnevezésű megállóhelyen. 

 

1625 ZALAEGERSZEG – KESZTHELY – TAPOLCA – VESZPRÉM  

regionális autóbuszvonalon  

203 számú (Zalaegerszeg 11.40, Veszprém 14.45) naponta közlekedő járat 12.58 órakor megáll 

a ’Vonyarcvashegy, óvoda’ elnevezésű megállóhelyen. 

 

1628 KESZTHELY – VESZPRÉM / BALATONFÜRED – SZÉKESFEHÉRVÁR – TATABÁNYA 

országos autóbuszvonalon  

1 számú (Keszthely $5.50, Tatabánya $10.05) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat $6.41 órakor megáll a ’Monostorapáti, kh.’ elnevezésű 

megállóhelyen. 
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1629 LENTI – ZALAEGERSZEG – HÉVÍZ – TIHANY – BALATONFÜRED – VESZPRÉM 

regionális autóbuszvonalon  

7 számú (Zalaegerszeg 12.40, Balatonfüred 15.10) naponta közlekedő járat 13.57 órakor 

megáll a ’Vonyarcvashegy, óvoda’ elnevezésű megállóhelyen. 

 

1642 NAGYKANIZSA – ZALAEGERSZEG – SZOMBATHELY – SOPRON  

országos autóbuszvonalon 

814 számú naponta közlekedő járat 10 perccel korábban indul és Zalaegerszegig menetidő 

korrekcióval közlekedik, további menetrendje változatlan: Sopron 15.05, Kőszeg 

16.32, Szombathely 17.10, Vasvár 17.47, Zalaegerszeg 18.30, Nagykanizsa 19.20 

 

1660 SOPRON – KŐSZEG – SZOMBATHELY  

regionális autóbuszvonalon  

2 számú (Sopron $5.20, Szombathely $7.25) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedik: Sopron $5.20, Szombathely    

$ 7.20 
 

1665 ZALAEGERSZEG – KESZTHELY – BALATONLELLE / MARCALI – KAPOSVÁR – 

PÉCS országos autóbuszvonalon 

1 számú naponta közlekedő járat Zalacsány és Keszthely között menetidő korrekcióval 

közlekedik, további menetrendje változatlan: Zalaegerszeg 10.30, Zalacsány 10.57, 

Hévíz 11.15, Keszthely érk. 11.30, ind. 11.35, Pécs 15.05 
 

1672  CELLDÖMÖLK – SÜMEG – ZALAEGERSZEG  

regionális autóbuszvonalon 

1 számú (Celldömölk, vá. .6.20, Sümeg érk. .7.08, ind. .7.10, Zalaegerszeg, aut. áll. .8.20) 

munkanapi járat 5 perccel korábban indul és Sümegig menetidő korrekcióval, 

Sümeg és Zalaegerszeg között változatlan menetrend szerint közlekedik: 

Celldömölk, vá. .6.15, Sümeg, aut. áll. érk. .7.08, ind. .7.10, Zalaegerszeg, aut. 

áll. .8.20 

2 számú (Zalaegerszeg, aut. áll. .11.20, Sümeg, aut. áll. érk. .12.24, ind. .12.30, Celldömölk, 

vá. .13.25) munkanapi járat ’Sümeg aut. áll.’-tól 4 perccel korábban indul és 

menetidő korrekcióval közlekedve ’Celldömölk, vá.’-ra változatlan időpontban 

érkezik: Zalaegerszeg, aut. áll. .11.20, Sümeg, aut. áll. érk. .12.24, ind. .12.26, 

Celldömölk, vá. .13.25. Sümegen a 7397/173 számú járatról meglévő átszállási 

lehetőség továbbra is biztosított a járat .12.30 óráig tartó várakozásával. 
 

1726 SOPRON – KŐSZEG – ZALAEGERSZEG – NAGYKANIZSA  

országos autóbuszvonalon  

1 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat ’Kőszeg, vasútállomás’ 

megállóhelyet csak egyszer érinti: Sopron, aut. áll. $6.30, Kőszeg, aut. áll. $7.36, 

Kőszeg, vá. $7.39, Nagykanizsa, aut. áll. $10.30  

3 számú munkaszüneti napi járat ’Kőszeg, vasútállomás’ megállóhelyet csak egyszer 

érinti: Sopron, aut. áll. +8.30, Kőszeg, aut. áll. +9.36, Kőszeg, vá. +9.39, Nagykanizsa, 

aut. áll. +12.30 

4 számú munkaszüneti napi járat ’Kőszeg, vasútállomás’ megállóhelyet csak egyszer 

érinti: Nagykanizsa, aut. áll. +17.05, Kőszeg, vá. +19.54, Kőszeg, aut. áll. +20.00, 

Sopron, aut. áll. + 21.10  

2 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat ’Kőszeg, vasútállomás’ 

megállóhelyet csak egyszer érinti: Nagykanizsa, aut. áll. $13.30, Kőszeg, vá. 

$16.19, Kőszeg, aut. áll. $16.25, Sopron, aut. áll. $17.35 
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1731  VESZPRÉM – ENYING – SZEKSZÁRD – BAJA  

országos autóbuszvonalon  

226 számú (+Baja 16.35, Veszprém +20.10) munkaszüneti napi járat vasúti csatlakozás 

biztosítása céljából Simontornya és Enying között menetidő korrekcióval 

közlekedik: Baja, aut. áll. +16.35, Simontornya, vasútállomás érk. +18.36, ind. 

+18.45, Igar +18.50, Mezőszilas +18.56, Dég bej. út +19.03, Enying Kossuth L. u. 6. 

+19.18, Veszprém +20.10. 
 

1732 VESZPRÉM – TAPOLCA – VÁRVÖLGY – KESZTHELY – HÉVÍZ 

országos autóbuszvonalon  

613 számú (Veszprém .6.25, Tapolca érk. .7.39, ind. .7.40, Keszthely .8.25) munkanapi 

járat ’Tapolca, aut. áll.’-tól 5 perccel később indul tovább, valamint Tapolca és 

Keszthely között menetidő korrekcióval közlekedve változatlan időpontban 

érkezik: Veszprém .6.25, Tapolca érk. .7.39, ind. .7.45, Lesencetomaj .7.56, 

Várvölgy .8.07, Keszthely .8.25 

638 számú (Keszthely 10.10, Veszprém 12.19) naponta közlekedő járat Monostorapáti és 

Veszprém között menetidő korrekcióval közlekedik: Keszthely 10.10, Tapolca 

11.05, Kapolcs 11.29, Nagyvázsony 11.43, Tótvázsony 11.53, Nemesvámos 12.04, 

Veszprém 12.15 
 

1733  VESZPRÉM – TAPOLCA – KESZTHELY – HÉVÍZ  

regionális autóbuszvonalon  

750 számú (Keszthely 4.45, Veszprém 6.25) naponta közlekedő járat 5.41 órakor megáll 

a ’Monostorapáti, kh.’ elnevezésű megállóhelyen.  
 

1740  VESZPRÉM – SIÓFOK – DOMBÓVÁR – PÉCS  

országos autóbuszvonalon  

108 számú (‡Pécs 16.20, Veszprém ‡19.35) ’tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti és 

utolsó munkanapján’ jelzéssel közlekedő járat Tamási és Siófok között menetidő 

korrekcióval közlekedik: Pécs, aut. áll. ‡16.20, Dombóvár, aut. áll. ‡17.15, Tamási, 

szolgáltatóház ‡17.55, Iregszemcse, kh. ‡18.05, Som, aut. vt. ‡18.19, Ságvár, 

Ádándi út ‡18.24, Siófok, aut. áll. érk. ‡18.40, ind. ‡18.45, Veszprém, aut. áll. 

‡19.35. 

112 számú (Pécs Q16.20, Veszprém Q19.35) ’tanév tartama alatt a hetek első munkanapját 

megelőző napon’ jelzéssel közlekedő járat Tamási és Siófok között menetidő 

korrekcióval közlekedik: Pécs, aut. áll. Q16.20, Dombóvár, aut. áll. Q17.15, Tamási, 

szolgáltatóház Q17.55, Iregszemcse, kh. Q18.05, Som, aut. vt. Q18.19, Ságvár, 

Ádándi út Q18.24, Siófok, aut. áll. érk. Q18.40, ind. Q18.45, Veszprém aut. áll. 

Q19.35. 

114 számú (Pécs 16.20, Veszprém 19.40) naponta közlekedő járat Tamási és Siófok között 

menetidő korrekcióval közlekedik: Pécs, aut. áll. 16.20, Dombóvár, aut. áll. 17.15, 

Tamási, szolgáltatóház 17.55, Iregszemcse, kh. 18.05, Som, aut. vt. 18.19, Ságvár, 

Ádándi út 18.24, Siófok, aut. áll. érk. 18.40 , ind. 18.45, Veszprém, aut. áll. 19.40. 

116 számú (Pécs 14.45, Veszprém 18.05) naponta közlekedő járat Tamási és Siófok között 

menetidő korrekcióval közlekedik: Pécs, aut. áll. 14.45, Dombóvár, aut. áll. 15.40, 

Tamási, szolgáltatóház 16.20, Iregszemcse, kh. 16.30, Som, aut. vt. 16.44, Ságvár, 

Ádándi út 16.49, Siófok, aut. áll. érk. 17.05, ind. 17.10, Veszprém, aut. áll. 18.05. 
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ZALA MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK 
 

 

Megállóhelynév átnevezések: 

 a továbbiakban Garabonc, takarékszövetkezet megállóhely új elnevezése Garabonc, központ 

 a továbbiakban Keszthely, Keszthelyi u. megállóhely új elnevezése Keszthely, Rezi u. 

 a továbbiakban Nagykanizsa, víztorony megállóhely új elnevezése Nagykanizsa, Víztorony (Teleki 

u.) 

 a továbbiakban Nagykanizsa, kórház bej. út megállóhely új elnevezése Nagykanizsa, Kórház bej. út 

(Teleki u.) 

 a továbbiakban Zalaegerszeg, Külsőkórház bej. út megállóhely új elnevezése Zalaegerszeg(Pózva), 

Külsőkórház bej. út 

 a továbbiakban Zalaegerszeg, temető megállóhely új elnevezése Zalaegerszeg, Köztemető (Göcseji 

út) 

 a továbbiakban Zalaegerszeg, Csácsbozsok megállóhely új elnevezése Zalaegerszeg, Csácsbozsok 

elág. 

 a továbbiakban Zalasárszeg, Kendlimajor megállóhely új elnevezése Kisrécse, Kendlimajor 

 a továbbiakban Rimány, Arany J. u. megállóhely új elnevezése Szőce(Rimány), Arany J. u. 

 

 

6200 ZALAEGERSZEG – EGERVÁR – GYŐRVÁR – LAKHEGY  

6201 ZALAEGERSZEG – GYŐRVÁR – TELEKES  

regionális autóbuszvonalakon  

a Nagypáliba betérő járatok mindkét irányban megállnak  

az újonnan létesített ’Nagypáli, lakópark’ elnevezésű megállóhelyen.  

 

 

6211 ZALAEGERSZEG – PÓKASZEPETK – ZALASZENTGRÓT  

6296 ZALAEGERSZEG – PÓKASZEPETK – ZALASZENTGRÓT – 

MIHÁLYFA/SÜMEGCSEHI – SÜMEG 

6320 ZALASZENTGRÓT – ZALABÉR – TÜRJE – ZALASZENTGRÓT 

6386 HÉVÍZ – KARMACS – ÓHÍD – ZALASZENTGRÓT  

regionális autóbuszvonalakon  

Zalaszentgrót és Türje között közlekedő járatok mindkét irányban megállnak  

az újonnan létesített ’Zalaszentgrót, temető’ elnevezésű megállóhelyen.  

 

 

6200 ZALAEGERSZEG – EGERVÁR – GYŐRVÁR – LAKHEGY  

regionális autóbuszvonalon  

465 számú iskolai előadási napi járat a ’Vasboldogasszony, templom’ elnevezésű 

megállóhelyig meghosszabbítva közlekedik: Zalaegerszeg, aut. áll. ,14.50, Egervár, 

aut. vt. ,15.07, Vasboldogasszony, Csöngetmajor ,15.24, Vasboldogasszony, 

templom ,15.30 

664 számú iskolai előadási napi járat a ’Vasboldogasszony, templom’ elnevezésű 

megállóhelytől indul: Vasboldogasszony, templom ,16.01, Egervár, aut. vt. ,16.04, 

Zalaegerszeg, aut. áll. ,16.35  

269 számú munkanapi járat ’Gősfa, Dózsa u. 1.’ helyett ’Gősfa, Szent Márton u. 37.’ 

megállóhelyig közlekedik: Zalaegerszeg, aut. áll. .22.45, Egervár, aut. vt. .23.11, 

Gősfa, Szent Márton u. 37. .23.16      
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6210 ZALAEGERSZEG – PÓKASZEPETK regionális autóbuszvonalon  

130 számú (Pókaszepetk ,7.11, Zalaegerszeg ,7.35) iskolai előadási napi járat csak leszálló 

utasok jelentkezése esetén érinti ’Zalaegerszeg, Pózva aut. ford.’ és ’Zalaegerszeg, 

Külsőkórház bej. út’ megállóhelyeket. Pózváról az eljutást azonos időfekvésben a 

Zalaegerszegre közlekedő 6211/930 számú járat továbbra is biztosítja. 

698 számú iskolai előadási napi járat ’Pókaszepetk, posta’ helyett ’Nagytilaj, aut. vt.’ 

megállóhelytől indul: Nagytilaj, aut. vt. ,16.18, Vöckönd, aut. ford. ,16.38, 

Kemendollár, Kossuth u. 30. ,16.43 

 

6211 ZALAEGERSZEG – PÓKASZEPETK – ZALASZENTGRÓT  

regionális autóbuszvonalon  

501 számú iskolai előadási napi járat 6213/501 járatszámmal Nagytilajig meghosszabbítva 

közlekedik: Pókaszepetk, posta ,16.00, Zalabér, bérbaltavári elág. ,16.08, 

Bérbaltavár, Tilaj u. ,16.13, Nagytilaj, aut. vt. ,16.17 

 

6214 ZALAEGERSZEG – NAGYKAPORNAK – BEZERÉD – PÓKASZEPETK 

 regionális autóbuszvonalon  

260 számú munkanapi járat ’Zalaistvánd, kultúrház’ helyett ’Zalaistvánd, aut. ford.’ 

megállóhelytől közlekedik: Zalaistvánd, aut. ford. .4.25, Nagykapornak, aut. 

vt. .4.57, Zalaegerszeg, aut. áll. .5.20 

259 számú munkanapi járat ’Zalaistvánd, kultúrház’ helyett ’Zalaistvánd, aut. ford.’ 

megállóhelyig közlekedik: Zalaegerszeg, aut. áll. .22.40, Nagykapornak, aut. 

vt. .23.11, Zalaistvánd, aut. ford. .23.51 

 

6215 ZALAEGERSZEG – NAGYKAPORNAK regionális autóbuszvonalon  

763 számú iskolai előadási napi járat menetidő korrekcióval közlekedve 5 perccel később 

érkezik Kisbucsára: Zalaegerszeg, aut. áll. ,6.50, Kisbucsa, aut. ford. ,7.05  

358 számú iskolai előadási napi járat 5 perccel később közlekedik: Kisbucsa, aut. ford. ,7.06, 

Alsónemesapáti, kh. ,7.12, Zalaegerszeg, aut. áll. ,7.25 

 

6216 ZALAEGERSZEG – NAGYKAPORNAK – HÉVÍZ – KESZTHELY  

regionális autóbuszvonalon  

522 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel korábban 

közlekedik: Keszthely $19.20, Hévíz $19.35, Zalacsány $19.54, Nagykapornak 

$20.04, Zalaegerszeg $20.20 

622 számú munkaszüneti napi járat 5 perccel korábban közlekedik: Keszthely +19.20, Hévíz 

+19.35, Zalacsány +19.54, Nagykapornak +20.04, Alsónemesapáti +20.13, 

Zalaegerszeg +20.25 

 

6238 ZALAEGERSZEG – BAK – GUTORFÖLDE – PÁKA – LENTI regionális autóbuszvonalon  

3 számú munkanapi járat csak leszállók jelentkezése esetén közlekedik ’Gutorfölde 

(Náprádfa), Köz. tér’ betéréssel: Zalaegerszeg .22.40, Bak .23.05, Pusztaederics 

2.23.17, Gutorfölde(Náprádfa) 2.23.25, Szentpéterfölde 2.23.33, Gutorfölde .23.38   

13 számú munkanapi járat 5 perccel később közlekedik: Gutorfölde .23.39, Csömödér-Páka 

2.23.55 

 

6240 ZALAEGERSZEG – BAK – BÁNOKSZENTGYÖRGY  

regionális autóbuszvonalon  

240 számú munkaszüneti napi járat 6245/240 járatszámmal a ’Borsfa, savanyító üzem’ 

elnevezésű megállóhelytől indul: Borsfa, savanyító üzem +4.15, Bánokszentgyörgy, 

orvosi rendelő +4.20, Bucsuta, aut. ford. +4.31, Bak, vendéglő +5.00, Zalaegerszeg, 

aut. áll. +5.25 (_H) 
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6243 ZALAEGERSZEG – BAK – GUTORFÖLDE – PÁKA/SZENTPÉTERFÖLDE  

regionális autóbuszvonalon  

493 számú (Zalaegerszeg ,7.10, Tófej ,7.54) iskolai előadási napi járat ,7.25 órakor megáll 

a ’Bocfölde, Bogárd’ elnevezésű megállóhelyen. 

444 számú iskolai előadási napi járat Gutorföldén a náprádfai településrész és Csertalakos 

betérés nélkül közlekedik: Szentpéterfölde ,14.59, Gutorfölde ,15.06, Bak ,15.30, 

Zalaegerszeg ,16.00 

 

6245 ZALAEGERSZEG – BAK – BÁNOKSZENTGYÖRGY – LETENYE – NAGYKANIZSA  

regionális autóbuszvonalon  

441 számú munkanapi járat lerövidítve a ’Szentliszló, bucsutai elág.’ elnevezésű 

megállóhelytől indul: Szentliszló, bucsutai elág. .5.15, Letenye, aut. áll. .5.50 

 

6250 ZALAEGERSZEG – GELLÉNHÁZA – SZENTKOZMADOMBJA  

regionális autóbuszvonalon  

558 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat az 548 számú iskolai előadási napi 

járatba beolvadva továbbiakban Bazita érintése nélkül és munkanapokon 

közlekedik: Szentkozmadombja .7.03, Gellénháza .7.20, Zalaegerszeg .7.45 

 

6275 ZALAEGERSZEG – BAGOD – VASPÖR – ZALAHÁSHÁGY – ZALACSÉB – 

BONCODFÖLDE – ZALAEGERSZEG regionális autóbuszvonalon  

855 számú (Zalaegerszeg ,13.15, Zalaháshágy ,14.05) iskolai előadási napi járat ,13.25 

órakor megáll a ’Zalaegerszeg(Andráshida), Novák M. u.’ elnevezésű 

megállóhelyen. 

 

6277 ZALAEGERSZEG – ZALALÖVŐ – ŐRISZENTPÉTER  

regionális autóbuszvonalon  

515 számú munkanapi járat 10 perccel később közlekedik: Zalaegerszeg .14.20, 

Zalaszentgyörgy .14.40, Zalalövő .14.55, Őriszentpéter .15.15 

 

6278 ZALAEGERSZEG – BAGOD / BONCODFÖLDE – ZALALÖVŐ  

regionális autóbuszvonalon  

726 számú (Zalalövő ,13.50, Zalaegerszeg ,14.20) iskolai előadási napi járat ,14.16 órakor 

megáll a ’Zalaegerszeg, Hock J. u. (Bíbor u.)’ elnevezésű megállóhelyen. 

114 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat ’Salomvár, Jókai tér’ 

betéréssel közlekedik: Zalalövő, vá. bej. út $10.40, Salomvár, Jókai tér $10.51, 

Zalaszentgyörgy, Kossuth u. $10.57, Boncodfölde, Kossuth u. 14. $11.02, 

Zalaegerszeg, aut. áll. $11.18 

 

6320 ZALASZENTGRÓT – ZALABÉR – TÜRJE – ZALASZENTGRÓT  

regionális utóbuszvonalon  

291 számú munkanapi járat 5 perccel később indul: Zalaszentgrót .5.30, Zalabér .5.47, 

Zalabér-Batyk .5.50 

 

6395 KESZTHELY – HÉVÍZ – ZALASZÁNTÓ – SÜMEG  

regionális autóbuszvonalon  

440 számú munkanapi járat 5 perccel később indul és menetidő korrekcióval közlekedik 

Hévízig, valamint ’Cserszegtomaj, Gyöngyösi csárda’ megállóhelytől csak 

leszállók részére áll meg, további menetrendje változatlan: Sümegprága .4.49, 

Vindornyalak 3.5.03, Cserszegtomaj 2.5.15, Hévíz .5.20, Keszthely .5.30 
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6398 KESZTHELY – REZI regionális autóbuszvonalon  

248 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel korábban 

indul: Rezi $5.35, Cserszegtomaj $5.50, Keszthely $6.05 

253 számú naponta közlekedő járat 5 perccel korábban indul: Keszthely 6.05, Cserszegtomaj 

6.20, Rezi 6.35  

158 számú iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban indul: Rezi ,6.35, Keszthely ,6.55 

148 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 5 perccel korábban indul: Rezi -

6.35, Cserszegtomaj -6.50, Keszthely -7.05 

 

6425(6150) NAGYKANIZSA – SURD – GYÉKÉNYES  

regionális autóbuszvonalon  

849 számú munkanapokon közlekedő járat 5 perccel később indul és menetidő korrekcióval 

közlekedik: Nagykanizsa .18.30, Liszó .18.52, Belezna .19.11 (H_) 

850 számú munkanapokon közlekedő járat 1 perccel korábban indul és menetidő 

korrekcióval közlekedik: Belezna .19.12, Nemespátró .19.27 

 

6435 NAGYKANIZSA – SZEPETNEK – LETENYE  

regionális autóbuszvonalon  

338 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat iskolai előadási 

napokon 348 járatszámmal ’Tótszerdahely, iskola’ betéréssel közlekedik: Letenye, 

aut. áll. ,7.35, Tótszerdahely, iskola ,7.52, Szepetnek, Petőfi u. 53. ,8.11, 

Nagykanizsa, aut. áll. ,8.25. A járat szabadnapokon és tanszünetben 

munkanapokon változatlan menetrend szerint közlekedik: Letenye ‚7.35, 

Nagykanizsa ‚8.20. 

451 számmal új járat közlekedik iskolai előadási napokon ’Tótszerdahely, iskola’ elnevezésű 

megállóhelytől: Tótszerdahely, iskola ,15.45, Letenye(Egyeduta), bolt ,15.54, 

Letenye, aut. áll. ,16.00 

 

6440 NAGYKANIZSA – SORMÁS – LETENYE  

regionális autóbuszvonalon  

854 számú (Rigyác .17.15, Nagykanizsa .17.35) munkanapi járat leáll. 

754 számú munkanapi járat Rigyác betéréssel közlekedik: Letenye .16.55, Petrivente .17.15, 

Rigyác .17.26, Nagykanizsa .17.45 

 

6560 LENTI – CSÖMÖDÉR – PÁKA – BÁZAKERETTYE  

regionális autóbuszvonalon  

387 számú iskolai előadási napi járat csak leszálló utasok jelentkezése esetén közlekedik 

Pördeföldét követően Lispeszentadorjánig: Csömödér-Páka, vá. ,15.55, Páka, 

iskola ,16.03, Pördefölde, vegyesbolt ,16.16, Lispeszentadorján, sportpálya 2,16.24 

384 számú iskolai előadási napi járat lerövidítve a ’Pördefölde, elág.’ elnevezésű 

megállóhelytől indul: Pördefölde, elág. ,16.28, Páka, iskola ,16.36, Csömödér-

Páka, vá. ,16.45 

 

6570 LENTI – CSESZTREG – RAMOCSA – MAGYARFÖLD – BAJÁNSENYE  

regionális utóbuszvonalon  

795 számú munkanapi járat Zalabaksáról 10 perccel korábban indul, Csesztregtől 

változatlan menetrend szerint közlekedik: Zalabaksa .13.00, Csesztreg 

érk. .13.05, ind. .13.15, Ramocsa .13.28  
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VAS MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK 
 

 

Megállóhelynév átnevezések: 

 a továbbiakban Bükhegyi bej. út megállóhely új elnevezése Gersekarát, bükhegyi bej. út 

 a továbbiakban Csényeújmajor megállóhely új elnevezése Sárvár, Csényeújmajor 

 a továbbiakban Egyházashetyei elág. megállóhely új elnevezése Boba, egyházashetyei elág. 

 a továbbiakban Csödei elág. [1] megállóhely új elnevezése Felsőjánosfa, csödei elág. [1] 

 a továbbiakban Gyulamajor megállóhely új elnevezése Meggyeskovácsi, Gyulamajor 

 a továbbiakban Margitmajor megállóhely új elnevezése Bérbaltavár, Margitmajor 

 a továbbiakban Nádasd, Bajcsy-Zs. u. új elnevezése Nádasd, Bajcsy út 

 a továbbiakban Pogányhegy, bej. út megállóhely új elnevezése Cák, Pogányhegy bej. út 

 a továbbiakban Rumkastély megállóhely új elnevezése Rum-Kastély 

 a továbbiakban Sághegyi szőlők megállóhely új elnevezése Celldömölk, sághegyi szőlők 

 a továbbiakban Sárvíz-híd megállóhely új elnevezése Sárfimizdó, Sárvíz-híd 

 a továbbiakban Szentgotthárd, aut. ford. megállóhely új elnevezése Szentgotthárd (Zsida),  aut. 

ford. 

 a továbbiakban Szentgotthárd, Zsidai u. megállóhely új elnevezése Szentgotthárd (Zsida), Zsidai u. 

 a továbbiakban Szentgotthárd, Kukor-ház megállóhely új elnevezése Szentgotthárd, Vadvirág u. 

 a továbbiakban Szombathely, Béke tér megállóhely új elnevezése Szombathely (Herény), Béke tér  

 Szombathely, Felszab. Mg. Szöv. megállóhely új elnevezése Szombathely, Külső Zanati út mg. 

telep 

 a továbbiakban Szombathely, Nárai útelág. megállóhely új elnevezése Szombathely, nárai elág. 

 a továbbiakban Szombathely, ÖMV benzinkút megállóhely új elnevezése Szombathely, Vásártér u. 

3. 

 a továbbiakban Szombathely, Vásártér u. megállóhely új elnevezése Szombathely, Vásártér u. 1. 

 a továbbiakban Szombathely, TESCO megállóhely új elnevezése Szombathely, TESCO 

hipermarket 

 a továbbiakban Szombathely, Ipartelep megállóhely új elnevezése Szombathely, Ipartelep, bej. út 

(Zanati út) 
 

 

6602 SZOMBATHELY – GENCSAPÁTI – LUKÁCSHÁZA – VELEM – BOZSOK  

regionális autóbuszvonalon 

12 számú (Velem, aut. ford. .6.54, Lukácsháza, Postakocsi v. .7.16, Szombathely, aut. 

áll. .7.43) munkanapi járat ’Lukácsháza, Postakocsi v.’ elnevezésű 

megállóhelytől 3 perccel korábban indul tovább és menetidő korrekcióval 

közlekedve Szombathelyre változatlan időpontban érkezik: Velem, aut. 

ford. .6.54, Lukácsháza, Postakocsi v. .7.13, Szombathely, aut. áll. .7.43 
 

6640 SZOMBATHELY – RUM – KÁM  

regionális autóbuszvonalon 

7 számú (Szombathely, aut. áll. ’6.05, Tanakajd, Ambrózy sétány ’6.30) ’tanév tartama 

alatt munkanapokon’ jelzéssel közlekedő járat 5 perccel korábban indul és 

csak ’Tanakajd, Ambrózy sétány’ megállóhelyen áll meg: Szombathely, aut. áll. 

’6.00, Tanakajd, Ambrózy sétány ’6.23. A járatot a kivételre kerülő 

megállóhelyeken a ’Szombathely, aut. áll.’-ról munkanapokon 6.15 órakor 

Meggyeskovácsiba induló 6645/5 számú járat pótolja, mely menetidő 

korrekcióval és ’Táplánszentkereszt, aut. vt.’ és ’Táplánszentkereszt, aut. ford.’ 

megállóhelyek érintésével közlekedik. 

29 számú (Szombathely, aut. áll. .16.25, Vasszécseny, aut. vt. .17.04) munkanapi járat 

a ’Tanakajd, Ambrózy sétány’ elnevezésű megállóhelyig lerövidítve közlekedik: 

Szombathely, aut. áll. .16.25, Tanakajd, Ambrózy sétány .16.59 
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37 számú (Szombathely, aut. áll. ’18.50, Vasszécseny, aut. vt. ’19.23) ’tanév tartama alatt 

munkanapokon’ jelzéssel közlekedő járat a ’Tanakajd, Ambrózy sétány’ 

elnevezésű megállóhelyig lerövidítve közlekedik: Szombathely, aut. áll. ’18.50, 

Tanakajd, Ambrózy sétány ’19.18 

43 számú (Szombathely, aut. áll. ,7.00, Táplánszentkereszt, aut. ford. ,7.20 ) iskolai előadási 

napi járat 10 perccel korábban indul és ’Táplánszentkereszt, aut. ford.’ érintése 

nélkül, ’Tanakajd, Ambrózy sétány’ megállóhelyig közlekedik. Szombathely, aut. 

áll. ,6.50, Tanakajd, Ambrózy sétány ,7.13. 

44 számú (Tanakajd, Ambrózy sétány ’6.30, Szombathely, aut. áll. ’7.00) ’tanév tartama 

alatt munkanapokon’ jelzéssel közlekedő járat 5 perccel korábban indul és 

menetidő korrekcióval közlekedve ’Szombathely, aut. áll.’-ra változatlan 

időpontban érkezik: Tanakajd, Ambrózy sétány ’6.25, Szombathely, aut. áll. ’7.00. 

48 számú (Táplánszentkereszt, aut. ford. ,7.21, Szombathely, aut. áll. ,7.50) iskolai előadási 

napi járat a ’Tanakajd, Ambrózy sétány’ elnevezésű megállóhelytől indulva 

közlekedik, további menetrendje változatlan: Tanakajd, Ambrózy sétány ,7.15, 

Tanakajd, Fő u. ,7.17, Táplánszentkereszt, aut. ford. ,7.21, Szombathely, aut. áll. 

,7.50.  
 

6645 SZOMBATHELY – RUM – MEGGYESKOVÁCSI  

regionális autóbuszvonalon  

5 számú (Szombathely, aut. áll. .6.15, Meggyeskovácsi, aut. ford. .7.08) munkanapi járat 

menetidő korrekcióval és a ’Táplánszentkereszt, aut. vt.’ és ’Táplánszentkereszt, 

aut. ford.’ elnevezésű megállóhelyek érintésével közlekedik: Szombathely, aut. 

áll. .6.15, Táplánszentkereszt, aut. vt. .6.33, Táplánszentkereszt, aut. ford. .6.35 

Táplánszentkereszt, Kut. Int. .6.36, Meggyeskovácsi, aut. ford. .7.08 

 

6648 SZOMBATHELY – RUM – KÁM – NAGYTILAJ  

regionális autóbuszvonalon  

3 számú (Szombathely, aut. áll. .11.35, Bérbaltavár, aut. ford. .13.06) munkanapi 

járat ’Csehimindszent, aut. ford.’ és ’Mikosszéplak, aut. ford.’ megállóhelyek 

között 15 perccel korábban közlekedik, a járat további menetrendje változatlan: 

Szombathely, aut. áll. .11.35, Csehimindszent, aut. ford. érk. és ind. .12.42, 

Mikosszéplak, aut. ford. érk. .12.45, ind. .13.02, Bérbaltavár, aut. ford. .13.06. 
 

6653 SZOMBATHELY – SOROKPOLÁNY – NEMESKOLTA/GYANÓGEREGYE  

regionális autóbuszvonalon   

4 számú (Nemeskolta, Polgármesteri Hivatal 5.27, Szombathely, aut. áll. 6.15) 

szabadnapok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel korábban közlekedik: 

Nemeskolta, Polgármesteri Hivatal 5.22, Szombathely, aut. áll. 6.10. 

6 számú (Gyanógeregye, Kossuth u. 12. $6.10, Szombathely, aut. áll. $7.00) munkaszüneti 

napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel korábban közlekedik: 

Gyanógeregye, Kossuth u. 12. $6.05, Szombathely, aut. áll. $6.55. 
 

6660 SZOMBATHELY – BALOGUNYOM/JÁK – KÖRMEND  

regionális autóbuszvonalon 

6 számú (Körmend, aut. áll. .6.00, Szombathely, aut. áll. .6.50) munkanapi járat 5 perccel 

korábban indul és menetidő korrekcióval közlekedve ’Szombathely, aut. áll.’-ra 

változatlan időpontban érkezik: Körmend, aut. áll. .5.55, Szombathely, aut. 

áll. .6.50.  

31, 33 és 35 

számú 

járatok ’Szombathely, Bébictelep’ elnevezésű megállóhely Vásártér utca 

irányából való megszűnése miatt a ’Szombathely, Vásártér u. 3.’ elnevezésű 

megállóhelynél állnak meg.  
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6663  SZOMBATHELY – JÁK – SZENTPÉTERFA  

regionális autóbuszvonalon   

3 számú (Szombathely, aut. áll. .5.25, Ják, aut. vt. .5.46) munkanapi járat leáll. Az eljutási 

lehetőséget a 15 perccel korábban közlekedő 6663/1 számú (Szombathely, aut. áll. 

$5.10, Ják, aut. vt. $5.26, Szentpéterfa, Gorica $5.40) járat biztosítja. (H_) 

6 számú (Szentpéterfa, Gorica .5.35, Szombathely, aut. áll. .6.15) munkanapi járat 5 

perccel korábban közlekedik: Szentpéterfa, Gorica .5.30, Szombathely, aut. áll. 

.6.10.  

8 számú (Ják, aut. vt. .5.49, Szombathely, aut. áll. .6.10) munkanapi járat leáll. Az eljutási 

lehetőséget a 6663/6 számú járat biztosítja.  (_H) 

 

6690 SZOMBATHELY – TORONY – BUCSU regionális autóbuszvonalon   

6 számú (Dozmat, aut. ford. .6.18, Szombathely, aut. áll. .6.40) munkanapi járat 5 perccel 

korábban és menetidő korrekcióval közlekedik: Dozmat, aut. ford. .6.13, 

Szombathely, aut. áll. .6.35. 
 

6702 KŐSZEG – PERESZNYE – ZSIRA – CSEPREG – BÜKFÜRDŐ  

regionális autóbuszvonalon  

46 számmal új járat közlekedik munkaszüneti napokon: Zsira, répcevisi elág. +4.49, Répcevis, 

aut. ford. +4.52. A járat csatlakozást biztosít a +4.53 órakor Kőszegre induló 

6702/14 számú járatra.  

21 számú (Répcevis, aut. ford. O4.48, Bükfürdő, aut. áll. O5.30) szabadnapi járat a ’Zsira, 

répcevisi elág.’ elnevezésű megállóhelytől indul és ’Zsira, Fő u. 52.’ 

megállóhelyhez történő betérés nélkül közlekedik: Zsira, répcevisi elág. O4.57, 

Bükfürdő, aut. áll. O5.30. 

55 számú (Répcevis, aut. ford. O4.41, Zsira Fő u. 52. O4.48) szabadnapi járat valamennyi 

érintett megállóhelyen megáll és ’Zsira, répcevisi elág.’ megállóhelynél 

csatlakozást biztosít a 6702/21 számú járatra. 

2 számú (Zsira, Fő u. 52. $4.49, Kőszeg, aut. áll. $5.15) munkaszüneti napok kivételével 

naponta közlekedő járat $4.53 órakor a ’Zsira, répcevisi elág.’ elnevezésű 

megállóhelynél megállva csatlakozást biztosít a 6702/21 számú járatra. 

27 számú (Kőszeg, aut. áll. *22.15, Répcevis, aut. ford. *22.37) szabad- és munkaszüneti 

napokon közlekedő járat a ’Zsira, répcevisi elág.’ elnevezésű megállóhelyig 

meghosszabbítva közlekedik:  Kőszeg, aut. áll. *22.15, Zsira, répcevisi elág. *22.39. 

A járat ’Répcevis, aut. ford.’ megállóhelyet csak leszállók jelentkezése esetén 

érinti. 

52 számú (Bük, vá. .23.25, Répcevis, aut. ford. .23.55) munkanapi járat ’Zsira, aut. vt.’ 

megállóhelyet és ’Zsira, Fő u. 52.’ betérést csak leszállók jelentkezése esetén 

érinti, valamint a járat megáll a ’Zsira, répcevisi elág.’ elnevezésű megállóhelynél 

és Répcevisig csak leszállók jelentkezése esetén közlekedik.  
 

6706 KŐSZEG – CSEPREG – TORMÁSLIGET – SIMASÁG – ÚJKÉR  

 regionális autóbuszvonalon  

11 számú (Csepreg, Promenád .22.38, Újkér, kh. .23.12) munkanapi járat Iklanberény – 

Lócs – Simaság útvonalat csak leszállók jelentkezése esetén érinti, ellenkező 

esetben közvetlenül Tormásliget – Újkér útvonalon közlekedik. 
 

6708 BOZSOK – KŐSZEG – CSEPREG – BÜKFÜRDŐ regionális autóbuszvonalon  

28 számmal új járat közlekedik iskolai előadási napokon: Kőszeg, aut. áll. ,15.58, Velem, aut. 

ford. ,16.15, Bozsok, aut. vt. ,16.23. A járatról ’Kőszegdoroszló, aut. vt.’ 

megállóhelyen átszállás biztosított a $16.10 órakor Szombathelyre induló járatra. 

29 számmal új járat közlekedik iskolai előadási napokon: Bozsok, aut. vt. ,16.23. Kőszeg, aut. 

áll. ,16.40. 
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6728 KŐSZEG – CÁK – KŐSZEGDOROSZLÓ – VELEM – BOZSOK  

regionális autóbuszvonalon  

11 számú (Kőszeg, aut. áll. .8.40, Bozsok, aut. vt. .9.08) munkanapi járat ’Cák, pincesor’ 

betéréssel és a további megállóhelyeket 4 perccel később érintve közlekedik: 

Kőszeg, aut. áll. .8.40, Cák, pincesor .8.52, Bozsok, aut. vt. .9.12. 

28 számú (Bozsok, aut. vt. .14.36, Kőszeg, aut. áll. .14.55) munkanapi járat 4 perccel 

korábban indul és ’Cák, pincesor’ betéréssel közlekedik, további menetrendje 

változatlan: Bozsok, aut. vt. .14.32, Cák, pincesor .14.41, Kőszeg, aut. áll. .14.55. 

32 számú (Bozsok, aut. vt. $15.59, Kőszeg, aut. áll. $16.28) munkaszüneti napok kivételével 

naponta közlekedő járat iskolai előadási napokon 40 járatszámmal 50 perccel 

korábban közlekedik: Bozsok, aut. vt. ,15.09, Kőszeg, aut. áll. ,15.38. A járat 

szabadnapokon és tanszünetben munkanapokon változatlan menetrend szerint  

közlekedik: Bozsok, aut. vt. ‚15.59, Kőszeg, aut. áll. ‚16.28. 

34 számú (Bozsok, aut. vt. 18.43, Kőszeg, aut. áll. 19.10) naponta közlekedő járat 4 perccel 

korábban indul és ’Cák, pincesor’ betéréssel közlekedik, további menetrendje 

változatlan:Bozsok, aut. vt. 18.39, Cák, pincesor 18.57, Kőszeg, aut. áll. 19.10. 
 

6749 KŐSZEG – CSEPREG – BÜKFÜRDŐ – SIMASÁG   

regionális autóbuszvonalon  

13 számú (Kőszeg, aut. áll. .22.15, Simaság, aut. vt. .23.12) munkanapi járat 

Chernelházadamonyára csak leszállók jelentkezése esetén tér be. 
 

6784 SÁRVÁR – CSÉNYE – BÖGÖT – PORPÁC  regionális autóbuszvonalon  

vasúti csatlakozások biztosítása céljából 

13 számú (Sárvár, aut. áll. w20.25, Porpác, faluvég w20.49) ’nyári tanszünetben 

munkanapokon’ jelzéssel közlekedő járat továbbiakban a tanévre kiterjesztve, 

munkanapokon közlekedik:  Sárvár, aut. áll. .20.25, Porpác, faluvég .20.49 

14 számú (Porpác, faluvég w17.41, Sárvár, aut. áll. w18.03) ’nyári tanszünetben 

munkanapokon’ jelzéssel közlekedő járat továbbiakban a tanévre kiterjesztve, 

munkanapokon közlekedik: Porpác, faluvég .17.41, Sárvár, aut. áll. .18.03. 

 

6832 CELLDÖMÖLK – IZSÁKFA – JÁNOSHÁZA – KELÉD  

regionális autóbuszvonalon  

9 számú (Celldömölk, vá. .14.35, Keléd, kultúrotthon .15.20) munkanapi járat 5 perccel 

korábban indul, valamint ’Celldömölk, vá.’ és ’Jánosháza, aut. vt.’ között 

menetidő korrekcióval közlekedik, a járat további menetrendje változatlan: 

Celldömölk, vá. .14.30, ’Jánosháza, aut. vt. érk. .15.08 ind. .15.10 Keléd, 

kultúrotthon .15.20. 
 

6886  KÖRMEND – NEMESREMPEHOLLÓS – EGYHÁZASRÁDÓC/SOROKPOLÁNY 

regionális autóbuszvonalon 

6 számú (Nemesrempehollós, temető O4.59, Körmend, aut. áll. O5.25) szabadnapi járat vasúti 

csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel korábban közlekedik: Nemesrempehollós, 

temető O4.54, Körmend, aut. áll. O5.20. 

 

6892  KÖRMEND – KATAFA – DÖRÖSKE  

regionális autóbuszvonalon 

4 számú (Döröske, aut. vt. O4.47, Körmend, aut. áll. O5.25) szabadnapi járat vasúti 

csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel korábban közlekedik:  Döröske, aut. vt. 

O4.42, Körmend, aut. áll. O5.20. 
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6896  KÖRMEND – HALASTÓ – GERSEKARÁT – TELEKES  

regionális autóbuszvonalon 

4 számú (Gersekarát, községközpont O4.36, Körmend, aut. áll. O5.25) szabadnapi járat vasúti 

csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel korábban közlekedik: Gersekarát, 

községközpont O4.31, Körmend, aut. áll. O5.20. 

 

6912  KÖRMEND – NÁDASD – HALOGY regionális autóbuszvonalon 

4 számú (Halogy, Petőfi u. O4.57, Körmend, aut. áll. O5.25) szabadnapi járat vasúti 

csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel korábban közlekedik: Halogy, Petőfi u. 

O4.52, Körmend, aut. áll. O5.20. 

 

6921  KÖRMEND – CSÁKÁNYDOROSZLÓ – PANKASZ – ŐRISZENTPÉTER – SZALAFŐ 

regionális autóbuszvonalon 

1 számú (Kisrákos, tűzoltószertár .4.10, Őriszentpéter, aut. áll. .4.24) munkanapi járat 2 

perccel korábban és menetidő korrekcióval közlekedik: Kisrákos, 

tűzoltószertár .4.08, Őriszentpéter, aut. áll. .4.20. 

4 számú (Őriszentpéter .4.25, Körmend, aut. áll. .5.40) munkanapi járat vasúti csatlakozás 

biztosítása céljából 5 perccel korábban közlekedik: Őriszentpéter .4.20, Körmend, 

aut. áll. .5.35. 

 

6933  KÖRMEND – VASSZENTMIHÁLY/RÁBAGYARMAT – SZENTGOTTHÁRD  

regionális autóbuszvonalon 

4 számú (Szentgotthárd, aut. áll. .4.40, Körmend, aut. áll. .5.55) munkanapi járat vasúti 

csatlakozás biztosítása céljából ’Szentgotthárd, aut. áll.’ és ’Rátót, vá.’ között 5 

perccel korábban, ’Rátót, vá.’ és ’Körmend, aut. áll.’ között 10 perccel korábban 

közlekedik: Szentgotthárd, aut. áll. .4.35, Rátót, vá. érk/ind.. .5.08, Körmend, aut. 

áll. .5.45 

 

6940  KÖRMEND – RÁDÓCKÖLKED – EGYHÁZASRÁDÓC  

regionális autóbuszvonalon 

1 számú (Harasztifalu, aut. vt. .4.17, Egyházasrádóc, vá. .4.31) munkanapi járat vasúti 

csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel korábban közlekedik: Harasztifalu, aut. 

vt. .4.12, Egyházasrádóc, vá. .4.26. 
 

6970  SZENTGOTTHÁRD – CSÖRÖTNEK – ŐRISZENTPÉTER – BAJÁNSENYE  

regionális autóbuszvonalon 

14 számú (Őriszentpéter, aut. áll. ’12.25, Szalafő, Felsőszer ’12.36, Szentgotthárd, aut. áll. 

’13.27) ’a tanév tartama alatt munkanapokon’ jelzéssel közlekedő járat a nyári 

tanszünetben munkanapokon jelzéssel közlekedő 34 számú (Őriszentpéter, aut. áll. 

w12.40, Szentgotthárd, aut. áll. w13.27) járattal összevonva munkanapokon azonos 

menetrend szerint közlekedik: Őriszentpéter, aut. áll. .12.25, Szalafő, 

Felsőszer .12.36, Szentgotthárd, aut. áll. .13.27.  

32 számú (Őriszentpéter, aut. áll. .4.35, Szentgotthárd, aut. áll. .5.24) munkanapi járat vasúti 

csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel korábban közlekedik: Őriszentpéter, aut. 

áll. .4.30, Szentgotthárd, aut. áll. .5.19. A járatról ’Csörötnek, kondorfai elág.’ 

megállóhelyen csatlakozás biztosított a ’Rátót, vasútállomás’-on vasúti átszállási 

lehetőséget biztosító 6933/4 számú (Szentgotthárd, aut. áll. .4.35, Rátót, vá. érk. és 

ind. .5.08, Körmend, aut. áll. .5.45) járatra.  
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS 

MÓDOSÍTÁSOK 
 

Megállóhelynév átnevezések: 

 Mosonmagyaróvár, Barátság u., Wahl üzem megállóhely új elnevezése Mosonmagyaróvár, Wahl 

Hungária Kft. 

 1-es út, győrszentiváni elág. megállóhely új elnevezése Győr, 1-es út, győrszentiváni elág. 

 1-es út, kereskedelmi telep megállóhely új elnevezése Győr, 1-es út, kereskedelmi telep 

 Hanságfalvi elág. megállóhely új elnevezése Jánossomorja, hanságfalvi elág. 

 Kistölgyfapuszta megállóhely új elnevezése Kapuvár, Kistölgyfamajor 

 Miklósmajor, laktanya megállóhely új elnevezése Kapuvár, Miklósmajor 

 Tőzeggyármajor megállóhely új elnevezése Fertőd, Tőzeggyármajor 

 Zátony, halászcsárda megállóhely új elnevezése Dunasziget, Zátony, halászcsárda 

 Győr, 81-es út, Zöld u. házgyár megállóhely új elnevezése Győr, 81-es út, Zöld u. 

 ÁTEV, bej. út megállóhely új elnevezése Győr, ÁTEV, bejárati út 

 Győr, 83-as út, templom megállóhely új elnevezése Győr, 83-as út, Szentlélek templom 

 Károlyházapuszta megállóhely új elnevezése Győr, Károlyházapuszta 

 Győr(Bácsa), Kismező utca megállóhely új elnevezése Győr, Kismező utca 

 Győr(Sárás), Írisz utca megállóhely új elnevezése Győr, Írisz utca 

 Sopron, Pozsonyi út, temető megállóhely új elnevezése Sopron, Pozsonyi út, Szt. Mihály temető 

 Győr, Szigethy Attila út, ABC megállóhely új elnevezése Győr, Szigethy Attila út 97. 
 

7010 (8645) GYŐR – RÉTALAP – BÁBOLNA regionális autóbuszvonalon  

48 számú munkanapi járat 5 perccel korábban közlekedik: Bábolna, aut. ford. .6.30, Győr, 

aut. áll. .7.15  

16 számú ’V.6-8.(érettségi szünet) kivételével iskolai előadási napokon’ jelzéssel közlekedő 

járat 5 perccel korábban közlekedik: Bana, Jókai u. 56.38, Győr, aut. áll. 57.15  

38 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel korábban 

közlekedik: Rétalap, aut. ford. $6.30, Győr, aut. áll. $7.15  

 

7020 (8647) GYŐR – MEZŐÖRS – KISBÉR – BAKONYSZOMBATHELY  

regionális autóbuszvonalon  

67 számú munkanapi járat ’Pér, községháza’ elnevezésű megállóhely érintésével közlekedik, 

a további megállóhelyeket 4 perccel később érinti: Győr, aut. áll. .16.05, Pér, 

községháza .16.28, Mindszentpuszta, aut. ford. .16.39 

69 számú munkanapi járat ’Pér, községháza’ elnevezésű megállóhely érintése nélkül 

közlekedik, a további megállóhelyeket 4 perccel korábban érinti: Győr, aut. áll. 

.16.15, Pér, repülőtér, bejárati út .16.38, Kisbér, aut. áll. .17.21 

76 számú munkanapi járat 2 perccel később indul és menetidő korrekcióval közlekedve 

Győrbe 5 perccel később érkezik: Mindszentpuszta, aut. ford. .16.40, Győr, aut. áll. 

.17.15 
 

7030 GYŐR – PANNONHALMA – RAVAZD – GYŐRASSZONYFA  

regionális autóbuszvonalon  

10 számú (Győrasszonyfa ,4.30, Győr ,5.15) iskolai előadási napi járat átszállás biztosítása 

céljából ,5.11 órakor  fel- és leszállók jelentkezése esetén is megáll a ’Győr, 

Tihanyi Á. út, kórház’ elnevezésű megállóhelyen.  

110 számú (Győrasszonyfa -4.30, Győr -5.17) tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 

átszállás biztosítása céljából -5.13 órakor fel- és leszállók jelentkezése esetén is 

megáll a ’Győr, Tihanyi Á. út, kórház’ elnevezésű megállóhelyen 

38 számú munkanapi járat 4 perccel korábban indul és menetidő korrekcióval közlekedve 

Győrbe változatlan időpontban érkezik: Pannonhalma, aut. ford. .6.22, Győr, aut. 

áll. .7.05 
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7031 GYŐR – RAVAZD – LÁZI – VESZPRÉMVARSÁNY – SIKÁTOR  

regionális autóbuszvonalon  

46 számú szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat 2 perccel korábban 

közlekedik: Sikátor, aut. vt. *19.58, Bakonypéterd, aut. vt. *20.17  

 

7032 GYŐR – RAVAZD – ROMÁND – BAKONYSZENTLÁSZLÓ  

regionális autóbuszvonalon  

6 számú munkaszüneti napi járat menetidő korrekcióval közlekedve Bakonypéterdre 2 

perccel korábban érkezik: Bakonyszentlászló, vá. +4.00, Bakonypéterd, aut. vt. 

+4.23  

 

7034 GYŐR – GYŐRÚJBARÁT-HEGY, GYERMEKTÁBOR  

regionális autóbuszvonalon  

52 számú ’XII.24. és 31. kivételével naponta’ jelzéssel közlekedő járat 5 perccel korábban 

indul és menetidő korrekcióval közlekedve Győrbe változatlan időpontban 

érkezik: Győrújbarát-hegy, gyermektábor h 20.35, Győr, aut. áll. h21.10 (_H) 

38 számú (Győrújbarát-hegy, gyermektábor .7.02, Győr, aut. áll. .7.40) munkanapi járat 

iskolai előadási napokon 138 járatszámmal a ’Győrújbarát-hegy, Rákóczi utca’ 

elnevezésű megállóhely érintése nélkül közlekedik: Győrújbarát-hegy, 

gyermektábor, ,7.02, Győrújbarát-hegy, feljáró út ,7.09, Győr, aut. áll. ,7.40. A 

járat tanszünetben munkanapokon változatlan menetrend szerint közlekedik. 

(_H) 

28 számú iskolai előadási napi járat menetidő korrekcióval közlekedve Győrbe 5 perccel 

később érkezik: Győrújbarát-hegy, Csárdasor ,7.03, Győr, aut. áll. ,7.40 (_H) 

 

7035 GYŐR – GYŐRÚJBARÁT – NYÚL regionális autóbuszvonalon  

148 számú iskolai előadási napi járat menetidő korrekcióval közlekedve Győrbe 5 perccel 

később érkezik: Győrújbarát, katolikus templom ,7.09, Győr, aut. áll. ,7.40 

 

7037 GYŐR – TÉT – CSIKVÁND – SZANY regionális autóbuszvonalon  

42 számú munkanapi járat ’Malomsok, Szabadság út’ megállóhelytől meghosszabbítva 

közlekedik: Malomsok, Szabadság út .5.57, Csikvánd, aut. vt. .6.05, Győr, aut. áll. 

.7.05  

 

7038 GYŐR – KORONCÓ – TÉT / MÓRICHIDA  

regionális autóbuszvonalon  

23 számú munkanapi járat menetidő korrekcióval Tétre 3 perccel később érkezik: Győr, aut. 

áll. .6.35, Tét, garázs .7.37 (H_) 

77 számú munkanapi járat 5 perccel korábban indul és menetidő korrekcióval közlekedve 

Tétre 3 perccel később érkezik: Győr, aut. áll. .15.10, Tét, garázs .16.12 (H_) 

58 számú munkanapi járat 3 perccel később indul és menetidő korrekcióval közlekedve 

Győrbe 5 perccel később érkezik: Tét, garázs .7.38, Győr, aut. áll. .8.40 (_H) 

34 számú munkanapi járat 3 perccel később indul és menetidő korrekcióval közlekedve 

Győrbe 5 perccel később érkezik: Tét, garázs .16.13, Győr, aut. áll. .17.15 (_H) 

 

7040 GYŐR – TÉNYŐ – SOKORÓPÁTKA – GIC – PÁPATESZÉR  

regionális autóbuszvonalon  

55 számú iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban közlekedik: Győr, aut.áll. ,14.30, 

Tényő, aut. ford. ,15.04 (H_) 

24 számú iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban közlekedik: Tényő, aut. ford. 

,15.05, Győr, aut. áll. ,15.40 (_H) 

49 számú munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedve Sokorópátkára 9 perccel 

később érkezik: Győr, aut. áll. .20.30, Sokorópátka, újtelep .21.24 (H_) 
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59 számú szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat menetidő korrekcióval 

közlekedve Sokorópátkára 8 perccel később érkezik: Győr, aut. áll. *20.30, 

Sokorópátka, újtelep *21.20 (H_) 

62 számú (Pápateszér, Árpád út .20.09, Gic, vajgyár .20.19, Győr, Íves utca .21.31) 

munkanapi járat Gicig lerövidítve (Pápateszér, Árpád út .20.09, Gic, vajgyár 

.20.19.), Gic és Győr között változatlan időpontban 162 járatszámmal 

közlekedik: Gic, vajgyár .20.19, Győr, Íves utca .21.31 (_H) 

 

7041 GYŐR – FELPÉC – KAJÁRPÉC regionális autóbuszvonalon  

15 számú munkanapi járat 5 perccel később közlekedik: Győr, aut. áll. .14.15, Kajárpéc, aut. 

ford. .15.07  

76 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később 

közlekedik: Kajárpéc, aut. ford. $15.10, Győr, aut. áll. $16.05  

 

7046 GYŐR – TÉT – GYÖMÖRE – SZERECSENY – GECSE  

regionális autóbuszvonalon  

12 számú munkanapi járat 3 perccel korábban közlekedik: Gecse, tűzoltószertár .6.15, 

Győr, aut. áll. .7.15 

 

7049 GYŐR – TÉT – CSIKVÁND – SZERECSENY  

regionális autóbuszvonalon  

11 számú munkanapi járat 5 perccel korábban közlekedik: Győr, aut. áll. .5.25, Gecse, 

tűzoltószertár .6.13 

20 számú munkanapi járat 2 perccel korábban közlekedik: Szerecseny, aut. ford. .4.15, 

Győr, aut. áll. .5.13 

 

7050 GYŐR – TÉT – SZANY – VÁG regionális autóbuszvonalon  

69 számú naponta közlekedő járat 5 perccel később közlekedik, valamint 19.15 órakor 

megáll a ’Tét, Győri út’ elnevezésű megállóhelyen: Győr, aut. áll. 18.40, Tét, Győri 

út 19.15, Egyed, aut. ford. 19.39, Szany, kastély 19.55 

31 számú munkanapi járat 5 perccel korábban közlekedik: Győr, aut. áll. .5.45, Tét, 

Széchenyi út .6.28 

70 számú munkanapi járat 5 perccel korábban közlekedik: Tét, Széchenyi út .6.30, Győr, 

aut. áll. .7.13 

30 számú munkanapi járat 5 perccel korábban közlekedik: Tét, Széchenyi út .6.05, Győr, 

aut. áll. .6.48 

110 számú ’V.6-8.(érettségi szünet) kivételével iskolai előadási napokon’ jelzéssel közlekedő 

járat 5 perccel korábban közlekedik: Győrszemere, központ 56.18, Győr, aut. áll. 

56.48 

28 számú naponta közlekedő járat 5 perccel korábban közlekedik: Vág, községháza 8.15, 

Győr, aut. áll. 9.50  

 

7051 GYŐR – TÉT – SZANY – CSORNA regionális autóbuszvonalon  

163 számú iskolai előadási napi járat 5 perccel később indul, valamint Győr és Szany 

viszonylatában menetidő korrekcióval közlekedik: Győr, aut. áll. ,6.35, Szany, 

kastély ,7.55, Csorna, aut. áll. ,8.36 

63 számú szabadnapi járat 5 perccel később indul, valamint Győr és Szany viszonylatában 

menetidő korrekcióval közlekedik: Győr, aut. áll. O6.35, Szany, kastély O7.55, 

Csorna, aut. áll. O8.30 

73 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 5 perccel később indul, valamint 

menetidő korrekcióval közlekedve Csornára 4 perccel később érkezik: Győr, aut. 

áll. -6.35, Szany, kastély -7.59, Csorna, aut. áll. -8.40 
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7052 GYŐR – TÉT – EGYED – CSORNA regionális autóbuszvonalon  

54 számú iskolai előadási napi járat menetidő korrekcióval közlekedve Győrbe 5 perccel 

később érkezik: Csorna, aut. áll. ,5.45, Győr, aut. áll. ,7.15 

 

7063 GYŐR – CSORNA – RÁBAPORDÁNY – RÁBACSANAK / EGYED  

regionális autóbuszvonalon  

51 számú szabadnapi járat ’Győr, Audi gyár, 4-es porta’ és ’Győr, aut. áll.’ között 5 perccel 

később, Győr és Rábacsanak között menetidő korrekcióval közlekedik: Győr, 

Audi gyár, 4-es porta O18.15, Győr, aut. áll. O18.35, Csorna, aut. áll. O19.15, Egyed, 

aut. ford. O19.39, Rábacsanak, községháza O19.45  

45 számú munkaszüneti napi járat Csorna és Egyed között 1 perccel később és menetidő 

korrekcióval közlekedik: Győr, Audi gyár, 4-es porta +18.10, Győr, aut. áll. +18.35, 

Csorna, aut. áll. +19.15, Egyed, aut. ford. +19.39 

47 számú munkanapi járat Csorna és Rábacsanak között 2 perccel később és menetidő 

korrekcióval közlekedik: Győr, Audi gyár, 4-es porta .18.15, Győr, aut. áll. .18.35, 

Csorna, aut. áll. .19.15, Egyed, aut. ford. .19.39, Rábacsanak, községháza .19.45 

 

7065 GYŐR – ENESE – KISBABOT – MÓRICHIDA – ÁRPÁS  

regionális autóbuszvonalon  

43 számú szabadnapi járat a ’Rábacsécsény, óvoda’ elnevezésű megállóhely érintése nélkül 

közlekedik: Győr, aut. áll. O6.35, Rábacsécsény, felső O7.11, Rábacsécsény, kis 

iskola O7.12, Rábacsécsény, aut. vt. O7.13, Árpás, tűzoltószertár O7.34 

143 számú iskolai előadási napi járat a ’Rábacsécsény, aut. vt.’ elnevezésű megállóhely 

érintése nélkül közlekedik: Győr, aut. áll. ,6.35, Rábacsécsény, felső ,7.11, 

Rábacsécsény, kis iskola ,7.12, Rábacsécsény, óvoda ,7.13, Mórichida, kereszt 

,7.30 

243 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat a ’Rábacsécsény, óvoda’ elnevezésű 

megállóhely érintése nélkül közlekedik: Győr, aut. áll. -6.35, Rábacsécsény, felső  

-7.11, Rábacsécsény, kis iskola -7.12, Rábacsécsény, aut. vt. -7.13, Árpás, 

tűzoltószertár -7.34 

53 számú munkanapi járat a ’Rábacsécsény, aut. vt.’ elnevezésű megállóhely érintése nélkül 

közlekedik: Győr, aut. áll. .10.45, Rábacsécsény, felső .11.27, Rábacsécsény, kis 

iskola .11.28, Rábacsécsény, óvoda .11.29, Kisbabot, posta .11.37 

63 számú szabadnapi járat a ’Rábacsécsény, aut. vt.’ elnevezésű megállóhely érintése nélkül 

közlekedik: Győr, aut. áll. O10.45, Rábacsécsény, felső O11.27, Rábacsécsény, kis 

iskola O11.28, Rábacsécsény, óvoda O11.29, Mórichida, kereszt O11.48 

35 számú iskolai előadási napi járat a ’Rábacsécsény, aut. vt.’ elnevezésű megállóhely 

érintése nélkül közlekedik: Győr, aut. áll. ,14.40, Rábacsécsény, felső ,15.15, 

Rábacsécsény, kis iskola ,15.16, Rábacsécsény, óvoda ,15.17, Kisbabot, posta 

,15.25 

29 számú munkanapi járat a ’Rábacsécsény, óvoda’ elnevezésű megállóhely érintése nélkül 

közlekedik: Enese, vá. .19.00, Rábacsécsény, felső .19.14, Rábacsécsény, kis iskola 

.19.15, Rábacsécsény, aut. vt. .19.16, Mórichida, kereszt .19.33 

 

7068 GYŐR– CSORNA – KAPUVÁR – FERTŐSZENTMIKLÓS – FERTŐD  

regionális autóbuszvonalon  

88 számú munkanapi járat ’Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park’ betéréssel közlekedik: 

Fertőd, Velux porta .22.05, Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park .22.33, Csorna, aut. 

áll. .22.55 

 

7069 GYŐR, AUDI GYÁR – CSORNA – KAPUVÁR regionális autóbuszvonalon  

4 számú munkanapi járat 5 perccel korábban közlekedik: Kóny, Új élet utca 5. .4.45, Győr, 

Audi gyár, 4-es porta .5.28  
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7070 GYŐR – ENESE – KÓNY – CSORNA regionális autóbuszvonalon  

2 számú munkanapi járat 5 perccel korábban közlekedik: Csorna, aut. áll. .12.25, Győr, 

aut. áll. .13.11  

 

7071 GYŐR – CSORNA – KAPUVÁR – SOPRON   

regionális autóbuszvonalon  

70 számú munkanapi járat 3 perccel korábban közlekedik: Kapuvár, Fő tér .5.10, Győr, aut. 

áll. .6.12  

3 számú szabadnapi járat 1 perccel később és a továbbiakban 7072/3 

járatszámmal ’Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park’ betéréssel közlekedik: Csorna, 

aut. áll. O4.58 Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park O5.20, Kapuvár, Fő tér O5.32  

75 számú munkanapi járat továbbiakban 7072/75 járatszámmal ’Kapuvár, Wesselényi u., 

Ipari park’ betéréssel közlekedik: Győr, aut. áll. .12.15, Kapuvár, Wesselényi u., 

Ipari park  .13.24, Sopron, aut. áll. .14.32 

36 számú  munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat továbbiakban iskolai 

előadási napokon és szabadnapokon 7072/36 járatszámmal ’Kapuvár, Wesselényi 

u., Ipari park’ betéréssel közlekedik: Sopron, aut. áll. I13.30, Kapuvár, Wesselnyi 

u., Ipari park I14.32,  Csorna, aut. áll. I14.56,  Győr, aut. áll. I15.43. A járat 

tanszünetben munkanapokon 7072/136 járatszámmal ’Fertőszentmiklós, Velux’ 

érintésével és ’Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park’ betéréssel közlekedik: Sopron, 

aut. áll. -13.30, Fertőszentmiklós, Velux -14.13, Kapuvár, Wesselnyi u., Ipari park   

-14.32,  Csorna, aut. áll. -14.56,  Győr, aut. áll.  -15.43. 

 

7072 GYŐR – CSORNA – PETŐHÁZA – SOPRON  regionális autóbuszvonalon  

7 számú munkanapi járat 2 perccel korábban és ’Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park’ 

betéréssel közlekedik: Csorna, aut. áll. .4.58, Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park 

.5.20, Sopron, aut. áll. .6.25 

 

7073 GYŐR – CSORNA – KAPUVÁR – FERTŐD – SOPRON  

regionális autóbuszvonalon  

26 számú (Sopron .12.20, Győr .14.52) munkanapi járat Csorna és Győr között 4 perccel 

korábban közlekedik, valamint Enese és Győr között csak leszállók jelentkezése 

esetén áll meg: Sopron .12.20, Csorna, aut. áll. .14.02, Rábapatonai elágazás 

2.14.26, Ószhelypuszta, bej. út 2.14.31, Ikrény, Dózsamajor bej. út 2.14.32, Abdai 

elágazás 2.14.38, 1-es út, kereskedelmi telep 2.14.40, Győr, 1-es út, Csipkegyári út 

2.14.43, Győr .14.48 (H_)  

 

7080 GYŐR – ENESE – TÁRNOKRÉTI – BŐSÁRKÁNY – CSORNA  

regionális autóbuszvonalon  

71 számú ’V.6-8.(érettségi szünet) kivételével iskolai előadási napokon’ jelzéssel közlekedő 

járat 5 perccel korábban közlekedik: Győr, aut. áll. 55.50, Győrsövényház, aut. vt. 

56.29   

28 számú ’V.6-8.(érettségi szünet) kivételével iskolai előadási napokon’ jelzéssel közlekedő 

járat 5 perccel korábban közlekedik: Győrsövényház, aut. vt. 56.35, Győr, aut. áll. 

57.14  

45 számú ’V.6-8.(érettségi szünet) kivételével iskolai előadási napokon’ jelzéssel közlekedő 

járat továbbiakban ’iskolai előadási napokon’ jelzéssel változatlan menetrend 

szerint közlekedik: Győr, aut. áll. ,14.25, Győrsövényház, aut. vt. ,15.04 

56 számú ’V.6-8.(érettségi szünet) kivételével iskolai előadási napokon’ jelzéssel közlekedő 

járat továbbiakban ’iskolai előadási napokon’ jelzéssel változatlan menetrend 

szerint közlekedik: Győrsövényház, aut.vt. ,15.04, Győr, aut.áll. ,15.40 
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7082 GYŐR – BÖRCS regionális autóbuszvonalon  

36 számú naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedve Győrbe 5 perccel 

később érkezik: Börcs, aut. ford. 12.45, Győr, aut. áll. 13.10 

62 számú szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat az 52 számú munkanapi 

járattal egybeolvadva naponta jelzéssel, valamint menetidő korrekcióval 

közlekedve Győrbe 5 perccel később érkezik: Börcs, aut. ford. 20.45, Győr, aut. áll. 

21.10 

47 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később 

közlekedik: Győr, aut. áll. $17.20, Börcs, aut. ford. $17.44 

54 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később 

közlekedik: Börcs, aut. ford. $17.45, Győr, aut. áll. $18.10 

 

7103 GYŐR – ENESE – KISBABOT regionális autóbuszvonalon  

25 számú iskolai előadási napi járat a ’Rábacsécsény, autóbusz-váróterem’ elnevezésű 

megállóhely érintése nélkül közlekedik: Győr, aut. áll. ,12.40, Rábacsécsény, felső 

,13.18, Rábacsécsény, kis iskola ,13.19, Rábacsécsény, óvoda ,.13.20, Kisbabot, 

posta ,13.28 

 

7118 CSORNA – SZANY – VÁG regionális autóbuszvonalon  

21 számú szabadnapi járat a ’Szany, kastély’ elnevezésű megállóhelyen csak leszálló utas 

jelentkezése esetén áll meg: Csorna, aut. áll. O18.20, Szany, kastély 2O19.00, Vág, 

községháza O19.12 

 

7127 CSORNA – VÁG – SZANY regionális autóbuszvonalon  

53 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később 

közlekedik: Csorna, aut. áll. $7.30, Vág, községháza $8.05  

 

7135 CSORNA – SZIL – VÁG – KEMENESSZENTPÉTER / RÁBASEBES – SZANY  

regionális autóbuszvonalon  

89 számú szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat Páli és Vág között csak leszálló 

utasok jelentkezése esetén közlekedik: Csorna, aut. áll. *19.25, Páli, vági elágazás 

2*19.59, Vág, községháza 2*20.06  

 

7140 CSORNA – BOGYOSZLÓ – MAGYARKERESZTÚR – BELED   

regionális autóbuszvonalon  

53 számú iskolai előadási napi járat 5 perccel később közlekedik: Csorna, aut. áll. ,7.20, 

Bogyoszló, Petőfi Sándor utca ,7.33  

5 számú iskolai előadási napi járat munkanapokon jelzéssel változatlan menetrend szerint 

közlekedik: Csorna, aut. áll. .12.45, Bogyoszló, Petőfi Sándor utca .12.58 

59 számú munkanapi járat 2 perccel később közlekedik: Csorna, aut. áll. .22.35, 

Magyarkeresztúr, aut. vt. .23.02 

 

7146 CSORNA – BŐSÁRKÁNY – FÖLDSZIGET – TÁRNOKRÉTI  

regionális autóbuszvonalon  

35 számú munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedve Földszigetre 2 perccel 

korábban érkezik: Csorna, aut. áll. .14.35, Bősárkány, iskola .14.48, Földsziget, 

aut.ford. .15.04 

 

7158 KAPUVÁR – VESZKÉNY – ÖNTÉSMAJOR – KAPUVÁR regionális autóbuszvonalon  

5 számú munkanapi járat ’Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park’ betéréssel közlekedik: 

Kapuvár, aut. áll. .12.55, Öntésmajor .13.06, Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park 

.13.26, Kapuvár, aut. áll. .13.32 
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7160 KAPUVÁR – MAGYARKERESZTÚR regionális autóbuszvonalon  

50 számú munkanapi járat 3 perccel korábban és ’Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park’ 

betéréssel közlekedik: Magyarkeresztúr, aut. vt. .4.52, Kapuvár, Wesselényi u., Ipari 

park .5.21, Kapuvár, Fő tér .5.26 

70 számú iskolai előadási napi járat 2 perccel korábban indul, valamint munkanapokon, 

és ’Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park’ betéréssel közlekedik: Bogyoszló, Petőfi 

Sándor utca .12.58, Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park .13.22, Kapuvár, aut. áll. 

.13.25 

51 számú munkanapi járat ’Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park’ betéréssel közlekedik: 

Kapuvár, aut. áll. .14.32, Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park .14.34, 

Magyarkeresztúr, aut. vt. .15.02 

 

7170 KAPUVÁR – DÉNESFA – RÉPCESZEMERE/RÉPCELAK  

regionális autóbuszvonalon  

122 számú iskolai előadási napi járat ’Himod, aut. vt.’ elnevezésű megállóhelyig 

meghosszabbítva közlekedik: Répcelak, szénsavgyár ,6.10, Himod, aut. vt. ,6.35 

112 számú iskolai előadási napi járat ’Himod, aut. vt.’ elenevezésű megállóhelytől indulva 

közlekedik: Himod, aut. vt. ,7.01, Kapuvár, aut. áll. ,7.19 

6 számú munkanapi járat 2 perccel korábban közlekedik: Répceszemere, Fő u. .4.39, 

Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park .5.24 

2 számú iskolai előadási napi járat 3 perccel korábban indul és ’Cirák, aut. vt.’ elnevezésű 

megállóhelytől kezdve a 6 számú járattal megegyező menetidő adatokkal 

közlekedik: Beled, áruház ,4.42, Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park ,5.24 

102 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 3 perccel korábban indul és a 6 

számú járattal megegyező menetidő adatokkal ’Kapuvár, Wesselényi u., Ipari 

park’ elnevezésű megállóhelyig meghosszabbítva közlekedik: Cirák, aut. vt. -4.52, 

Kapuvár, Wesselényi u., Ipari park -5.24 

 

7220 SOPRON – RÖJTÖKMUZSAJ/FERTŐSZENTMIKLÓS – RÉPCELAK  

regionális autóbuszvonalon  

112 számú munkanapi járat 2 perccel később indul, és menetidő korrekcióval közlekedik: 

Répcelak, központ .7.50, Sopron, aut. áll. . 9.12 

 

7227 SOPRON – SIMASÁG – SÁRVÁR  regionális autóbuszvonalon  

2 számú munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedve Sopronba 5 perccel később 

érkezik: Sárvár .9.30, Újkér, kh. .10.14, Sopron, aut. áll. .11.10 

 

7230 SOPRON – LÖVŐ – ÚJKÉR – IVÁN  regionális autóbuszvonalon  

28 számú munkanapi járat 9 perccel később közlekedik: Iván, alsó  .4.19, Sopron, aut. áll. 

.5.24     

 

7246 SOPRON – ÁGFALVA regionális autóbuszvonalon  

49 számmal új járat közlekedik munkanapokon: Sopron, aut. áll.  .21.40 Ágfalva, aut. ford. 

.21.58 (H_)  

52 számmal új járat közlekedik munkanapokon: Ágfalva, aut. ford. .22.05 Sopron, aut. áll.  

.22.23 (_H)  

 

7286 MOSONMAGYARÓVÁR – JÁNOSSOMORJA – BŐSÁRKÁNY – CSORNA  

regionális autóbuszvonalon  

10 számú munkanapi járat 5 perccel korábban közlekedik: Csorna, aut. áll. .12.35, 

Mosonmagyaróvár, vá. .13.45  
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VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK 
 

 

Megállóhelynév átnevezések: 

 a továbbiakban Pántlika major megállóhely új elnevezése Balatonakali, Pántlika major 

 a továbbiakban Balatonfűzfő, Balaton Étterem megállóhely új elnevezése Balatonfűzfő, 71-es büfé 

 a továbbiakban Barátipuszta I. megállóhely új elnevezése Nagyvázsony, Barátipuszta I. 

 a továbbiakban Gyertyánkúti elág. megállóhely új elnevezése Veszprém, gyertyánkúti elág. 

 a továbbiakban Veszprém, Balluff Kft. megállóhely új elnevezése Veszprém, Henger u. 

 a továbbiakban Veszprém, Valeo megállóhely új elnevezése Veszprém, Piramis u. 

 a továbbiakban Veszprém, ITT bej. út megállóhely új elnevezése Veszprém, Henger u. bej. út 

 a továbbiakban Bánóczi major megállóhely új elnevezése Pápa, Bánóczi major 

 a továbiakban Nórápi elág. megállóhely új elnevezése Pápa (K.lak), nórápi elág. 

 a továbbiakban Pápa, Kéttornyúlak sz. vend. megállóhely új elnevezése Pápa (Kéttornyúlak), vend. 

 a továbbiakban Várpalota, ltp. megállóhely új elnevezése Várpalota, Rákóczi telep 

 a továbbiakban Lovászpatona, Rákóczi út megállóhely új elnevezése Lovászpatona (Kiskajár), 

Rákóczi út 

 a továbbiakban Marcalgergelyi, vá. megállóhely új elnevezése Marcalgergelyi, v. átjáró 

 a továbbiakban Ajka (Padragkút), lakótelep megállóhely új elnevezése Ajka (Padragkút), ltp. 

 a továbbiakban Dabrókai csárda megállóhely új elnevezése Kamond, Dabrókai csárda  

 a továbbiakban Dobai elágazás megállóhely új elnevezése Somlószőlős, dobai elág. 

 a továbbiakban Erzsébetmajor megállóhely új elnevezése Pusztamiske, Erzsébetmajor 

 a továbbiakban Hosszubereki szőlőhegy megállóhely új elnevezése Lesencefalu, Hosszubereki 

szőlőhegy 

 a továbbiakban Kereki major megállóhely új elnevezése Szentbékkálla, Kereki major 

 a továbbiakban Sándormajor megállóhely új elnevezése Devecser, Sándormajor 

 a továbbiakban Sümegprága, sz. ib. megállóhely új elnevezése Sümegprága, bolt 

 a továbbiakban Veresdomb bejárati út megállóhely új elnevezése Kővágóörs, Veresdomb bej.  út 

 a továbbiakban Pálköve, rakodó megállóhely új elnevezése Kővágóörs (Pálköve), rakodó 

 a továbbiakban Tüskésmajor megállóhely új elnevezése Tapolca, Tüskésmajor 

 a továbbiakban Városlőd, pápai útelág. megállóhely új elnevezése Városlőd, pápai elág. 

 

 

7300 VESZPRÉM – ZIRC regionális autóbuszvonalon  

261 számú (Veszprém .14.15, Zirc .15.10) munkanapi járat ’Veszprém, Piramis u.’ 

elnevezésű megállóhelytől 3 perccel korábban indul, további menetrendje 

változatlan: Veszprém .14.12, Zirc .15.10 

 

7303 (8397) VESZPRÉM – ZIRC – BAKONYCSERNYE 

7304 VESZPRÉM – ZIRC – BAKONYNÁNA 

7319 VESZPRÉM – BERHIDA – ŐSI regionális autóbuszvonalakon  

Veszprémben a Házgyári és a Pápai utakat összekötő Henger utca átadásához kapcsolódóan  

egyes járatok módosított útvonalon, a ’Veszprém, Piramis u.’ (korábban VALEO) megállóhelyet követően  

a Henger utcán továbbhaladva a ’Veszprém, Henger u.’ (korábban Balluff Kft.)  

elnevezésű megállóhely érintésével közlekednek. Az érintett járatok:  

7303/685 (Veszprém .14.12, Szápár .15.48), 7303/639 (Veszprém .22.09, Csetény .23.25), 

7303/660 (Szápár .4.08, Veszprém .5.24), 7303/642 (Csetény .20.10, Veszprém .21.39), 

7304/928 (Bakonynána .12.05, Veszprém .13.38), 

7319/226 (Ősi .12.40, Veszprém .13.43), 7319/239 (Veszprém .14.15 Ősi .15.22) 
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7306 VESZPRÉM – ZIRC – BAKONYBÉL  

regionális autóbuszvonalon  

858 számú (Bakonybél $5.55, Veszprém $7.11) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat Bakonybél és Eplény között menetidő korrekcióval közlekedik: 

Bakonybél, üdülő bej. út  $5.55, Zirc, Rákóczi tér $6.23, Zirc, aut. áll. érk. $6.25, 

ind. $6.31, Zirc, Rákóczi tér érk. $6.33, ind. $6.36, Olaszfalu, emlékmű $6.42, 

Eplény, aut. vt. $6.49, Veszprém, aut. áll. $7.11. 

 

7311 VESZPRÉM – HAJMÁSKÉR – VÁRPALOTA regionális autóbuszvonalon  

635 számú (Veszprém .14.15, Várpalota .15.13) munkanapi járat ’Veszprém, Piramis u.’ 

elnevezésű megállóhelytől 3 perccel korábban indul, további menetrendje 

változatlan: Veszprém .14.12, Várpalota .15.13 (_H) 

 

7314 VESZPRÉM – ÖSKÜ – VÁRPALOTA/PÉTFÜRDŐ  

regionális autóbuszvonalon  

441 számú (Veszprém .22.30, Pétfürdő .23.01) munkanapi járat ’Hajmáskér, Jókai u.’ 

és ’Öskü, Szabadság tér’ érintésével közlekedik: Veszprém, aut. áll. .22.30, 

Hajmáskér, Jókai u. .22.47, Öskü, Szabadság tér .22.53, Pétfürdő, új gyár .23.05 

 

7323 VESZPRÉM – BALATONFŰZFŐ – KÜNGÖS regionális autóbuszvonalon  

540 számú (Balatonfőkajár .6.33, Veszprém .7.28) munkanapi járat lerövidítve, a 

’Balatonakarattya, vá. lejáró út’ elnevezésű megállóhelytől indulva közlekedik: 

Balatonakarattya, vá. lej. út .6.39, Fűzfőgyártelep, alsó érk. .7.04, ind. .7.06, 

Veszprém .7.28. 

 

7364 VESZPRÉM – TÓTVÁZSONY – BALATONFÜRED  

regionális autóbuszvonalon  

338 számú (Balatonfüred $7.20, Veszprém $8.34) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat 5 perccel később közlekedik: Balatonfüred, aut. áll. $7.25, Pécsely, 

forduló $7.50, Tótvázsony, aut. vt. $8.06, Nemesvámos, aut. vt. $8.26, Veszprém, 

aut. áll. $8.39. 

 

7369 VESZPRÉM – ZÁNKA-KÖVESKÁL VÁ. – TAPOLCA  

regionális autóbuszvonalon  

343 számú (Nagyvázsony $11.50, Tapolca $13.28) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat $13.24 órakor megáll a ’Tapolca, Gyulakeszi u.’ elnevezésű 

megállóhelyen. 

340 számú (Tapolca $9.50, Nagyvázsony $11.30) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat $10.45 órakor megáll a ’Zánka, Rákóczi u.’ elnevezésű 

megállóhelyen. 

 

7387 VESZPRÉM – SÜMEG – VINDORNYASZŐLŐS regionális autóbuszvonalon  

379 számú (Veszprém 17.45, Ajka érk. 18.40, ind. 18.50, Sümeg 19.35) naponta közlekedő 

járat Ajka és Sümeg között 5 perccel korábban közlekedik: Veszprém 17.45, Ajka 

érk. 18.40, ind. 18.45, Sümeg 19.30 (H_) 

 

7391 VESZPRÉM – VÁROSLŐD – BAKONYJÁKÓ – PÁPA regionális autóbuszvonalon  

338 számú (Pápa .6.10, Veszprém .7.40) munkanapi járat .7.31 órakor leszállók 

jelentkezése esetén megáll a ’Veszprém, Henger u. bej. út’ (korábban ’Veszprém, 

ITT bej. út’) elnevezésű megállóhelyen. 
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7397 VESZPRÉM – VÁROSLŐD – AJKA – DEVECSER-SÜMEG/NYIRÁD-TAPOLCA 

regionális autóbuszvonalon  

168 számú (Csabrendek ,5.55, Ajka ,6.35, Városlőd ,6.54, Herend ,7.10, Veszprém ,7.30) 

iskolai előadási napi járat Városlőd és Veszprém között menetidő korrekcióval, 

’Herend, aut. vt.’ és Veszprém között 5 perccel korábban közlekedik: Csabrendek 

,5.55, Ajka ,6.35, Városlőd ,6.54, Herend ,7.05, Veszprém ,7.25 

 

7410(8398) ZIRC – DUDAR – SZÁPÁR – BAKONYCSERNYE regionális autóbuszvonalon  

767 számmal új járat közlekedik munkanapokon Szápárra utazók jelentkezése esetén: 

Csetény .19.30, Szápár .19.35. A járat csatlakozást vesz a Zircről .19.29 órakor 

Cseténybe érkező 7410/765 számú járatról.  

 

7521(8340) VÁRPALOTA – JENŐ regionális autóbuszvonalon  

5, 9, 13, 15, 27, 33, 43, 127 és 2, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 122 számú járatok 2 perc 

menetidő növekedéssel közlekednek. 

 

7530 VÁRPALOTA – BERHIDA, PEREMARTON regionális autóbuszvonalon  

676 számú (Berhida ,6.55, Várpalota ,7.21) iskolai előadási napi járat ,7.11 órakor megáll 

a ’Pétfürdő, Murvabánya’ elnevezésű megállóhelyen. (_H) 

 

7531 VÁRPALOTA – PÉTFÜRDŐ regionális autóbuszvonalon  

535 számú (Várpalota *13.25, Pétfürdő *13.47) szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő 

járat 5 perccel később közlekedik: Várpalota *13.30, Pétfürdő *13.52. A járat 

csatlakozást vesz a Budapestről *13.27 órakor Várpalotára érkező 1205/9 számú 

járatról. (H_) 

 

7671 BALATONFÜRED – BALATONAKALI – RÉVFÜLÖP – KŐVÁGÓÖRS  

regionális autóbuszvonalon  

855 számú (Tihany ,13.44, Balatonakali ,14.08) iskolai előadási napi járat a 7671/867 számú 

(Balatonfüred ,13.30, Tihany ,13.43) járattal összekapcsolva közlekedik: 

Balatonfüred, aut. áll. ,13.30, Tihany, alsó ,13.44, Balatonakali-Dörgicse vá. 

,14.08.  

 

7706 TAPOLCA – KÖVESKÁL – ZÁNKA – KÖVESKÁL VÁ.  

regionális autóbuszvonalon  

243 számú (Tapolca $11.30, Zánka $12.23) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat 5 perccel korábban indul, valamint Kékkút betéréssel és 

’Mindszentkállai elág.’ megállóhelyig menetidő korrekcióval közlekedik. A járat 

további menetrendje változatlan: Tapolca $11.25, Kékkút $11.46, Mindszentkállai 

elág. $11.50, Zánka $12.23. A járat Tapolcán átszállást biztosít a Budapestről 

10.57 órakor érkező vonatról.  

 

7736 TAPOLCA – UZSA – SÜMEG regionális autóbuszvonalon  

533 számú (Tapolca .5.10, Sümeg .5.43) munkanapi járat .5.17 órakor megáll a 

’Lesencetomaj, 84-es út’ elnevezésű megállóhelyen. 

 

7742 MONOSTORAPÁTI – TAPOLCA – SÁSKA  

regionális autóbuszvonalon  

575 számmal (Tapolca .13.30, Zalahaláp .13.35) munkanapi meghirdetett másodrész járat 

leáll.  

566 számmal (Zalahaláp .14.25, Tapolca .14.30) munkanapi meghirdetett másodrész járat 

leáll.   
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7781 SÜMEG – ZALAERDŐD – MEGYER – JÁNOSHÁZA regionális autóbuszvonalon  

643 számú (Sümeg J10.00, Megyer J11.15) iskolai előadási napok kivételével naponta 

közlekedő járat 5 perccel korábban közlekedik: Sümeg J9.55, Megyer J11.10 

 

7782 JÁNOSHÁZA – MEGYER – SÜMEG regionális autóbuszvonalon  

648 számú (Megyer 11.15, Sümeg 11.46) naponta közlekedő járat csatlakozás biztosítása 

céljából 5 perccel korábban közlekedik: Megyer 11.10, Sümeg 11.41 

 

7807 AJKA – DEVECSER – ADORJÁNHÁZA regionális autóbuszvonalon  

457 számú (Ajka .16.25, Csögle .17.47) munkanapi járat 5 perccel később indul, valamint 

Ajka és Székipuszta között menetidő korrekcióval közlekedik, a járat további 

menetrendje változatlan: Ajka .16.30, Ajka, noszlopi elág. .16.36, Csögle .17.47 

(H_) 

468 számú (Adorjánháza $6.10, Ajka $7.44) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat 5 perccel később, valamint menetidő korrekcióval közlekedik: 

Adorjánháza $6.15, Csögle $6.20, Iszkáz $6.31, Kerta $6.35, Tüskevár $7.03, 

Somlóvásárhely $7.14, Devecser érk. $7.24, ind. $7.26, Ajka $7.46 (_H) 

 

7830 AJKA – HALIMBA regionális autóbuszvonalon  

305 számú (Ajka .5.45, Halimba .6.12) munkanapi járat .5.47 órakor megáll az ’Ajka, 

Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (H_) 

307 számú (Ajka ,6.30, Halimba ,6.59) iskolai előadási napi járat ,6.32 órakor megáll az 

’Ajka, Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (H_) 

327 számú (Ajka ,7.00, Halimba ,7.27) iskolai előadási napi járat ,7.02 órakor megáll az 

’Ajka, Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (H_) 

329 számú (Ajka O7.10, Halimba O7.37) szabadnapi járat O7.12 órakor megáll az ’Ajka, 

Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (H_) 

317 számú (Ajka .14.05, Halimba .14.32) munkanapi járat .14.07 órakor megáll az ’Ajka, 

Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (H_) 

319 számú (Ajka 14.30, Halimba 14.57) naponta közlekedő járat 14.32 órakor megáll az 

’Ajka, Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (H_) 

321 számú (Ajka .15.10, Halimba .15.37) munkanapi járat .15.12 órakor megáll az ’Ajka, 

Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (H_) 

323 számú (Ajka 16.00, Halimba 16.27) naponta közlekedő járat 16.02 órakor megáll az 

’Ajka, Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (H_) 

302 számú (Halimba $4.45, Ajka $5.12) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő 

járat $5.09 órakor megáll az ’Ajka, Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. 

(_H) 

304 számú (Halimba .5.55, Ajka .6.22) munkanapi járat .6.19 órakor megáll az ’Ajka, 

Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (_H) 

306 számú (Halimba .6.20, Ajka .6.47) munkanapi járat .6.44 órakor megáll az ’Ajka, 

Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (_H) 

308 számú (Halimba ,7.00, Ajka ,7.27) iskolai előadási napi járat ,7.24 órakor megáll az 

’Ajka, Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (_H) 

322 számú (Halimba -13.30, Ajka -13.57) tanszünetben munkanapokon közlekedő járat     

-13.54 órakor megáll az ’Ajka, Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (_H) 

324 számú (Halimba *13.50, Ajka *14.17) szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő 

járat *14.14 órakor megáll az ’Ajka, Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. 

(_H) 

326 számú (Halimba .14.35, Ajka .15.02) munkanapi járat .14.59 órakor megáll az ’Ajka, 

Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (_H) 

328 számú (Halimba 15.10, Ajka 15.37) naponta közlekedő járat 15.34 órakor megáll az 

’Ajka, Rákóczi F. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (_H) 
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7840 AJKA – DEVECSER – SOMLÓJENŐ regionális autóbuszvonalon  

955 számú (Ajka ,13.05, Kolontár ,13.22, Devecser ,13.27) iskolai előadási napi járat 5 

perccel később indul, és Kolontárig menetidő korrekcióval közlekedik, további 

menetrendje változatlan: Ajka ,13.10, Kolontár ,13.22, Devecser ,13.27 (H_) 

 

7841 SÜMEG – NAGYTÁRKÁNY – CSABRENDEK – SÜMEG regionális autóbuszvonalon  

453 számú (Sümeg, aut. áll. .10.45, Csabrendek, gyógyszertár érk. és ind. .11.25, Sümeg, aut. 

áll. .11.35) munkanapi járat a ’Csabrendek, gyógyszertár’ elnevezésű 

megállóhelynél csatlakozást vesz az Ajkáról .11.32 órakor érkező 7844/483 

számú járattól, a további megállókat 10 perccel később érinti: Sümeg, aut. áll. 

.10.45, Csabrendek, gyógyszertár érk. .11.25, ind. .11.35, Sümeg, aut. áll. .11.45 

 

7888 KÜLSŐVAT – ADORJÁNHÁZA – BOBA – KAMOND regionális autóbuszvonalon  

149 számú 

 

 

(Adorjánháza $20.05, Csögle $20.11, Nagypirit $20.18, Iszkáz$20.32, Kerta 

$20.37) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 

szabadnapokon 159-es járatszámmal Nagypirit betérés nélkül, valamint 

menetidő korrekcióval közlekedik: Adorjánháza O20.05, Csögle O20.10, Iszkáz 

O20.19, Kerta O20.24. A járat menetrendje munkanapokon változatlan.  

138 számú (Boba 5.50, Adorjánháza 6.09) naponta közlekedő járat 5 perccel később 

közlekedik: Boba 5.55, Adorjánháza 6.14 

 

7902 PÁPA – TAKÁCSI – SZERECSENY regionális autóbuszvonalon  

443 számú (Pápa $10.45, Szerecseny $11.27) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat ’Pápa, vasútállomás’ érintése nélkül közlekedik: Pápa $10.45, 

Szerecseny $11.24 

 

7922 PÁPA – UGOD – BAKONYBÉL – ZIRC regionális autóbuszvonalon  

646 számú (Bakonybél 14.35, Bakonyszücs 14.54, Bakonykoppány 14.58, Franciavágás 15.03, 

Pápa 15.40) naponta közlekedő járat Bakonybélből 10 perccel később, 14.45 

órakor indul és Bakonybél – Franciavágás között menetidő korrekcióval 

közlekedik, további menetrendje változatlan: Bakonybél 14.45, Bakonyszücs 14.56, 

Bakonykoppány 14.59, Franciavágás 15.03, Pápa 15.40 

 

7943(8083) PÁPA – VESZPRÉM – VÁRPALOTA – SZÉKESFEHÉRVÁR  

regionális autóbuszvonalon  

501 számú (Pápa 4.20, Veszprém 6.15, Sóly, felüljáró 6.27, Várpalota 6.45, Székesfehérvár 7.10) 

naponta közlekedő járat a megállóhely teljes kihasználatlansága miatt ’Sóly, 

felüljáró’ érintése nélkül és menetidő korrekcióval közlekedik: Pápa 4.20, 

Veszprém 6.15, Várpalota 6.40, Székesfehérvár 7.15. ’Sóly, felüljáró’ megállóhelytől 

az eljutást Várpalota irányába munkanapokon .6.35 órakor a 7315/531, szabad- 

és munkaszüneti napokon *6.38 órakor a 7311/517 számú járat biztosítja. 

 

7952 PÁPA – PÁPADERESKE – DÁKA – PÁPA regionális autóbuszvonalon  

447 számú (Pápa, aut. áll. ,15.40, Nyárád, aut. vt. ,16.02) iskolai előadási napi járat 

a ’Nyárád, Szabadság u.’ elnevezésű megállóhelyig meghosszabbítva közlekedik: 

Pápa, aut. áll. ,15.40, Nyárád, Szabadság u. ,16.04 (H_) 

444 számú (Nyárád, aut. vt. ,16.45, Pápa, aut. áll. ,17.06) iskolai előadási napi járat 35 perccel 

korábban és a ’Nyárád, Szabadság u.’ elnevezésű megállóhelytől indulva 

közlekedik: Nyárád, Szabadság u. ,16.10, Pápa, aut. áll. ,16.34 (_H) 

 

7953 KARAKÓSZÖRCSÖK – VINÁR/NEMESSZALÓK – PÁPA regionális autóbuszvonalon  

766 számú (Nemesszalók ,6.57, Pápa ,7.22) iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban 

közlekedik: Nemesszalók ,6.52, Pápa ,7.17 
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7974 PÁPA – NEMESGÖRZSÖNY regionális autóbuszvonalon  

853 számú (Pápa 8.35, Nemesgörzsöny 9.04) naponta közlekedő járat ’Pápa, vasútállomás’ 

érintése nélkül közlekedik, a további megállóhelyeket a ’Pápa, Török B. u.’ 

elnevezésű megállóhelytől kezdve 4 perccel korábban érinti: Pápa 8.35, 

Nemesgörzsöny 9.00 (H_) 

835 számú (Pápa ,13.25, Nemesgörzsöny ,13.54) iskolai előadási napi járat tanszünetben 

munkanapokra kiterjesztve munkanapokon közlekedik: Pápa .13.25, 

Nemesgörzsöny .13.54 (H_) 

846 számú (Nemesgörzsöny ,13.55, Pápa ,14.24) iskolai előadási napi járat tanszünetben 

munkanapokra kiterjesztve munkanapokon és ’Pápa, vasútállomás’ érintése 

nélkül közlekedik: Nemesgörzsöny .13.55, Pápa .14.20 (_H) 

857 számú (Pápa $17.25, Nemesgörzsöny $17.54) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat ’Pápa, vasútállomás’ érintése nélkül közlekedik, a további 

megállóhelyeket a ’Pápa, Török B. u.’ elnevezésű megállóhelytől kezdve 4 perccel 

korábban érinti: Pápa $17.25, Nemesgörzsöny $17.50 (H_) 

864 számú (Nemesgörzsöny $18.00, Pápa $18.29) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat ’Pápa, vasútállomás’ érintése nélkül közlekedik. Nemesgörzsöny 

$18.00, Pápa $18.27 (_H) 

 

7982 PÁPA – MARCALTŐ – CSIKVÁND regionális autóbuszvonalon  

524 számú (Csikvánd $15.55, Pápa $16.35) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat 5 perccel később közlekedik: Csikvánd $16.00, Pápa $16.40 

 

7991  TÉT – LOVÁSZPATONA – NAGYDÉM regionális autóbuszvonalon SZILVI 

378 számú (Nagydém +12.05, Tét +12.35) munkaszüneti napi járat csatlakozás biztosítása 

céljából 5 perccel korábban közlekedik: Nagydém +12.00, Tét +12.30. A járatról 

átszállás biztosított a +12.35 órakor Győrbe közlekedő 7050/158 számú járatra. 

354 számú (Nagydém 18.15, Tét 18.43) naponta közlekedő járat csatlakozás biztosítása céljából 

5 perccel korábban közlekedik: Nagydém 18.10, Tét 18.38. A járatról átszállás 

biztosított a Q18.44 órakor Győrbe közlekedő 1710/844 számú járatra. 

344 számú (Nagydém +20.05, Tét +20.33) munkaszüneti napi járat csatlakozás biztosítása 

céljából 5 perccel korábban közlekedik: Nagydém +20.00, Tét +20.28. A járatról 

átszállás biztosított a 20.35 órakor Győrbe közlekedő 7050/32 számú járatra. 

 

7996 KARAKÓSZÖRCSÖK – KÜLSŐVAT – CELLDÖMÖLK regionális autóbuszvonalon  

623 számú (Külsővat ,7.50, Celldömölk ,8.02) iskolai előadási napi járat 35 perccel 

korábban közlekedik: Külsővat ,7.15, Celldömölk ,7.27 

 
Jelmagyarázat: 
. munkanapokon I iskolai előadási napokon és szabadnapokon 

* szabad-és munkaszüneti napokon J iskolai előadási napok kivételével naponta 

O szabadnapokon Q tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon 

 szabadnapok kivételével naponta ^ tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti munkanapján, valamint  

+ munkaszüneti napokon h XII.24. és 31. kivételével naponta 

, iskolai előadások napján w nyári tanszünetben munkanapokon 

- tanszünetben munkanapokon ‚ tanszünetben munkanapokon valamint szabadnapokon 

$ munkaszüneti napok kivételével naponta ‡ tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti és utolsó munkanapján 

2 leszállók jelentkezése esetén ’ tanév tartama alatt munkanapokon 

5 V.6-8.(érettségi szünet) kivételével  H_ az induló járat helyi vonallal közös szakaszon helyijárati bérlettel  

 iskolai előadási napokon  vagy helyi menetjeggyel is igénybe vehető 

  _H az érkező járat helyi vonallal közös szakaszon helyijárati bérlettel  

   vagy helyi menetjeggyel is igénybe vehető 

 

Szombathely, 2019. március 7.                    ÉNYKK Zrt. 
     SZOMBATHELY 


