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MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
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GYŐR-MOSON-SOPRON, VAS, VESZPRÉM ÉS ZALA MEGYEI  
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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. – 02–03 / 2018-2019. Érvényes: 2019. június 15-től  
 

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

 

TÁVOLSÁGI   (ORSZÁGOS és REGIONÁLIS)  

JÁRATOK MÓDOSÍTÁSAI 
 

 

1194 BUDAPEST – KESZTHELY – ZALASZENTGRÓT emeltszintű országos autóbuszvonalon 

203 számú (Budapest $14.15, Zalaszentgrót $18.00) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat megáll ’Zalaszentlászló, Arany u.’ és ’Zalaszentgrót, Balatoni u.’ 

megállóhelyeknél.  

 

1623 ZALAEGERSZEG – KESZTHELY – TAPOLCA – GYŐR  

országos autóbuszvonalon 

18 számú (Győr, 6.30, Zalaegerszeg 10.50) naponta közlekedő járat megáll 7.18 órakor 

a ’Takácsi, Kossuth L.u.’, 10.33 órakor a ’Búcsúszentlászló, Petőfi u. 57.’ 

elnevezésű megállóhelyeken. 

 

1641 LENTI/ZALAEGERSZEG – NAGYKANIZSA – KAPOSVÁR/NAGYATÁD – PÉCS 

országos autóbuszvonalon  

5 számú (Nagykanizsa ‘14.22, Nagyatád ‘15.25, Pécs ‘17.00) a ’tanév tartama alatt a 

hetek utolsó munkanapján’ jelzéssel közlekedő járat a 3 számú járatba 

beolvadva ’tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti és utolsó munkanapján’ 

jelzéssel Lentitől indulva közlekedik: Lenti ‡13.15, Letenye ‡13.50, Nagykanizsa 

érk. ‡14.15, ind. ‡14.22, Nagyatád ‡15.25, Pécs ‡17.00 

 

1642 NAGYKANIZSA – ZALAEGERSZEG – SZOMBATHELY – SOPRON 

országos autóbuszvonalon 

814 számú naponta közlekedő járat 5 perccel később indul és Szombathelyig menetidő 

korrekcióval közlekedik, további menetrendje változatlan: Sopron 15.10, Kőszeg 

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

 

1667 SZOMBATHELY – VASVÁR – ZALAEGERSZEG – NAGYKANIZSA 

regionális autóbuszvonalon  

7 számú (Szombathely L13.20, Zalaegerszeg L14.30, Nagykanizsa L15.30) a hetek utolsó 

iskolai előadási napján közlekedő járat leáll.  

 

1668 SZOMBATHELY – ZALAEGERSZEG – KAPOSVÁR – PÉCS  

 országos autóbuszvonalon  

7 számú (Szombathely, aut. áll. M19.10, Pécs, aut. áll. M23.50) a ’hetek első iskolai előadási 

napját megelőző munkaszüneti napokon’ jelzéssel közlekedő járat leáll. 

2 számú (Pécs, aut. áll. m04.00, Szombathely, aut. áll. m8.35) ’munkaszüneti napot követően 

a hetek első iskolai előadási napján’ jelzéssel közlekedő járat leáll. 
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1669 LENTI – KÖRMEND – SZOMBATHELY regionális autóbuszvonalon  

111 számú (Lenti L8.30, Szombathely L9.50) a hetek utolsó iskolai előadási napján 

közlekedő járat ’tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján, valamint 

szombati iskolai előadási napokon’ jelzéssel 13.00 órakor indulva közlekedik: 

Lenti 413.00, Szombathely 414.20  

 

1708 GYŐR – ZIRC – VESZPRÉM – BALATONFÜRED regionális autóbuszvonalon  

225 számú (Győr L13.30, Veszprémvarsány L14.14) a ’hetek utolsó iskolai előadási napján’ 

közlekedő járat leáll. 

 

1712 GYŐR – PÁPA – HÉVÍZ – KESZTHELY országos autóbuszvonalon  

6 számú (Sümeg M17.05, Győr M19.15) a ’hetek első iskolai előadási napját megelőző 

munkaszüneti napon’ közlekedő járat leáll. 

 

1739 VESZPRÉM – CSORNA – SOPRON regionális autóbuszvonalon  

223 számú (Veszprém 5.50, Sopron 9.10) naponta közlekedő járatot 5.52 órakor megáll a 

’Veszprém, Színház’ elnevezésű megállóhelyen. 

 

 

 

 

ZALA MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK 
 

 

6211 ZALAEGERSZEG – PÓKASZEPETK – ZALASZENTGRÓT regionális autóbuszvonalon  

192 számú munkanapi járat Zalaszentgrót és ’Zalabér-Batyk, vá.’ között 5 perccel később 

közlekedik, további menetrendje változatlan: Zalaszentgrót .18.05, 

Zalabér .18.17, Zalavég, Mikosdpuszta .18.35, Pakod .18.55. A járat csatlakozást 

vesz a 1194/203 számú budapesti járatról.  

 

6216 ZALAEGERSZEG – NAGYKAPORNAK – HÉVÍZ - KESZTHELY  

regionális autóbuszvonalon  

323 számú (Zalaegerszeg .8.30, Keszthely .9.40) munkanapi járat .9.40 órakor indulva 

közlekedik: Zalaegerszeg .9.40, Nagykapornak .10.00, Zalacsány .10.14, Hévíz 

.10.35, Keszthely .10.50 (H_) 

 

6240 ZALAEGERSZEG – BAK – BÁNOKSZENTGYÖRGY regionális autóbuszvonalon  

118 számú szabadnapi járat meghosszabbítva ’Pusztaszentlászló, posta’ megállóhelytől 

indul: Pusztaszentlászló, posta O6.36, Zalaegerszeg, aut. áll. O7.15 (_H) 

315 számú (Zalaegerszeg L14.15, Söjtör L14.48) a hetek utolsó iskolai előadási napján 

közlekedő járat leáll.  

 

6244 BÁNOKSZENTGYÖRGY – VÁRFÖLDE – OLTÁRC – BORSFA regionális autóbuszvonalon  

728 számú szabadnapokon és tanszünetben munkanapokon közlekedő járat a 738 számú 

iskolai előadási napokon közlekedő járatba beolvadva továbbiakban 

munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedik: Bánokszentgyörgy $14.12, 

Oltárc $14.23, Várfölde $14.38, Bánokszentgyörgy $14.42  

 

6246 ZALAEGERSZEG – BAK – HAHÓT – NAGYKANIZSA regionális autóbuszvonalon  

102 számú (Nagykanizsa .6.25, Zalaegerszeg .7.15) munkanapi járat ’Hahót, Zrínyi u. 151.’ 

megállóhelynél nem áll meg.  
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6250 ZALAEGERSZEG – GELLÉNHÁZA – SZENTKOZMADOMBJA  

regionális autóbuszvonalon  

116 számú iskolai előadási napi járat meghosszabbítva Szentkozmadombjáról indul: 

Szentkozmadombja ,14.06, Zalatárnok ,14.09, Zalaegerszeg ,14.45  

462 számú munkanapi járat meghosszabbítva ’Nova, aut. vt.’ megállóhelytől, továbbiakban 

6242/570 járatszámmal közlekedik: Nova, aut. vt. .19.15, Zalatárnok, posta .19.25, 

Gellénháza, aut. vt. .19.37. A járat Nován csatlakozást vesz a Lentiből .19.00 

órakor Zalaegerszegre közlekedő 6248/542 számú járatról. 

 

6268 ZALAEGERSZEG – GELLÉNHÁZA – BECSVÖLGYE  

regionális autóbuszvonalon  

500 számú iskolai előadási napi járat csak utas jelentkezése esetén közlekedik: 

Becsvölgye(Barabásszeg), af. 2,16.30, Becsvölgye, Vörösszeg 2,16.33 

501 számú (Becsvölgye, Vörösszeg ,16.33, Becsvölgye(Barabásszeg), af. ,16.36) iskolai 

előadási napokon közlekedő járat leáll. 

 

6275 ZALAEGERSZEG – BAGOD – VASPÖR – ZALAHÁSHÁGY – ZALACSÉB – 

BONCODFÖLDE – ZALAEGERSZEG regionális autóbuszvonalon  

644 számú szabadnapi járat 10 perccel később indul és menetidő korrekcióval közlekedve 

változatlan időpontban érkezik Zalaháshágyra: Zalaegerszeg O7.35, Bagod O7.54, 

Zalaszentgyörgy O8.00, Salomvár O8.08, Zalaháshágy O8.15 (H_) 

 

6277 ZALAEGERSZEG – ZALALÖVŐ – ŐRISZENTPÉTER regionális autóbuszvonalon  

618 számú (Őriszentpéter .6.10, Zalalövő .6.35, Zalaegerszeg .7.10) munkanapi járat 

megáll .6.56 órakor a ’Bagod, aut. vt.’ elnevezésű megállóhelynél. 

 

6278 ZALAEGERSZEG – BAGOD/BONCODFÖLDE – ZALALÖVŐ  

regionális autóbuszvonalon  

524 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 10 perccel később, az 514 számú 

iskolai előadási napi járatba beolvadva továbbiakban munkanapokon 

közlekedik: Zalalövő .12.31, Keménfa .12.44, Zalaszentgyörgy .12.56, 

Kávás .13.01, Zalaegerszeg .13.25  

625 számú munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedik, és felszállók részére 

megáll ’Zeg.(Andráshida), bolt’ megállóhelyen: Zalaegerszeg, aut. áll. .16.15, 

Bagod, iskola 3.16.33, Zalaszentgyörgy, Kossuth u. .16.37, Zalalövő, iskola .16.50 

 

6296 ZALAEGERSZEG – PÓKASZEPETK – ZALASZENTGRÓT – 

MIHÁLYFA/SÜMEGCSEHI – SÜMEG regionális autóbuszvonalon  

665 számú munkanapi járat leszálló utasok jelentkezése esetén betér ’Nagygörbő, aut. ford.’ 

megállóhelyhez: Zalaszentgrót, aut. áll. .14.20, Óhíd, aut. ford. .14.44, Nagygörbő, 

aut. ford. 2.14.52, Sümeg .15.10  

 

6386 HÉVÍZ – KARMACS – ÓHÍD – ZALASZENTGRÓT regionális autóbuszvonalon  

853 számú (Hévíz .6.45, Karmacs .6.55, Zalaszentgrót .7.40) munkanapi járat 

megáll ’Vindornyaszőlős, alsó’ és ’Vindornyaszőlős, Kossuth u.’ 

megállóhelyeknél. 

 

6391 KESZTHELY – HÉVÍZ – KARMACS – MIHÁLYFA/SÜMEGCSEHI – SÜMEG  

regionális autóbuszvonalon  

891 számú iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban közlekedik: Sümegcsehi ,6.16, 

Sümeg ,6.25 
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6395 KESZTHELY – HÉVÍZ – ZALASZÁNTÓ – SÜMEG  

regionális autóbuszvonalon  

440 számú munkanapi járat Hévíz és Keszthely között megnövelt menetidővel közlekedik: 

Sümegprága .4.49, Hévíz .5.20, Keszthely .5.35 

459 számú munkanapi járat leszálló utas jelentkezése esetén Vindornyalak betéréssel 

közlekedik: Keszthely .18.35, Hévíz .18.50, Vindornyalak 2.19.09, 

Sümegprága .19.27  

 

6398 KESZTHELY – REZI regionális autóbuszvonalon  

258 számú szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat 5 perccel korábban indul:  

Rezi *6.35, Keszthely *7.05 

 

6405 NAGYKANIZSA – GALAMBOK – ZALAKAROS – BALATONMAGYARÓD  

regionális autóbuszvonalon  

227 számú munkanapi járat csak leszálló utasok jelentkezése esetén tér be Kisrécsére: 

Nagykanizsa .17.10, Kisrécse 2.17.29, Zalaújlak .17.45, Zalakomár .18.01 

211 számú szabadnapi járat csak leszálló utasok jelentkezése esetén tér be Kisrécsére: 

Nagykanizsa O17.10, Kisrécse 2O17.29, Zalaújlak O17.47, Zalakomár O18.08 

115 számú munkaszüneti napi járat csak leszálló utasok jelentkezése esetén tér be 

Kisrécsére: Nagykanizsa +17.10, Kisrécse 2+17.29, Zalaújlak +17.47 

200 számú szabadnapok kivételével naponta közlekedő járat lerövidítve ’Zalakomár, vá.’ 

helyett ’Galambok, csapi elág.’ megállóhelytől indul: Galambok, csapi elág. !4.30, 

Zalaújlak, aut. ford. !4.38, Kisrécse, Szentkirály u. 14. !4.54, Nagykanizsa, aut. 

áll. !5.15  

 

6420 NAGYKANIZSA – MIHÁLD – ZALAKAROS regionális autóbuszvonalon  

550 számú munkanapi járat 5 perccel korábban közlekedik: Pat .5.38, Miháld .5.47, 

Sand .5.55, Nagykanizsa .6.20  

 

6425 (6150) NAGYKANIZSA – SURD – GYÉKÉNYES regionális autóbuszvonalon  

738 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat meghosszabítva ’Belezna, Petőfi 

tér’ megállóhelytől indul: Belezna, Petőfi tér -6.19, Surd -6.41, Nagykanizsa -7.20 

 

6428 NAGYKANIZSA – MURAKERESZTÚR regionális autóbuszvonalon  

347 számú munkanapi járat 5 perccel később indul: Nagykanizsa .16.35, 

Murakeresztúr .17.10 (H_) 

384 számú munkanapi járat 5 perccel később indul: Murakeresztúr .17.10, 

Nagykanizsa .17.45 (_H) 

 

6454 NAGYKANIZSA – LETENYE – TORNYISZENTMIKLÓS/TORMAFÖLDE – LENTI 

regionális autóbuszvonalon  

737 számú munkanapi járat Tormafölde településre való betéréskor ’Tormafölde, posta’ 

helyett ’Tormafölde, alsó’ megállóhelyig meghosszabbítva közlekedik: 

Nagykanizsa, aut. áll. .17.25, Letenye, aut. áll. .17.57, Tormafölde, alsó .18.20, 

Tornyiszentmiklós, kultúrház .18.27 
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VAS MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK 
 

6611 SZOMBATHELY – KŐSZEGPATY – CSEPREG – BÜK – PERESZNYE 

 regionális autóbuszvonalon  

18 számú (Kőszegpaty, aut. vt. -6.27, Szombathely, aut. áll. -6.55) tanszünetben 

munkanapokon közlekedő járat 7 perccel korábban indul és menetidő 

korrekcióval közlekedve ’Szombathely, aut. áll.’-ra 10 perccel korábban érkezik: 

Kőszegpaty, aut. vt. -6.20, Szombathely, aut. áll. -6.45  

25 számú (Szombathely, aut. áll. .11.45, Csepreg, Promenád .12.21) munkanapi járat 65 

perccel később közlekedik: Szombathely, aut. áll. .12.50, Csepreg, Promenád 

.13.26  

57 számú (Szombathely, aut. áll. L12.45, Csepreg, Promenád L13.21) a hetek utolsó iskolai 

előadási napján közlekedő járat leáll. 

60 számú (Csepreg, Promenád L13.35 Szombathely, aut. áll. L14.15) a hetek utolsó iskolai 

előadási napján közlekedő járat leáll. 

 

6616 SZOMBATHELY – CSEPREG – BÜKFÜRDŐ regionális autóbuszvonalon  

9 számú (Szombathely, aut. áll. 11.55, Bükfürdő, aut. áll. 12.45) naponta közlekedő járat a 

továbbiakban 6611/9 számmal, ’Csepreg, Promenád’ és ’Bükfürdő, aut. áll.’ 

között 2 perccel később közlekedik.  

A járat a továbbiakban megáll ’Szombathely, Söptei út (Kenyérgyár)’, ’Söpte, 

Kozármajor’, ’Meszleni elág.’, ’Tömörd, aut. ford’, ’Csepreg, Kincsédpuszta’ 

és ’Csepreg, Hangakapu’ elnevezésű megállóhelyeken is, viszont nem áll 

meg ’Tömörd, aut. vt.’ elnevezésű megállóhelyen. 

 

6640 SZOMBATHELY – RUM – KÁM regionális autóbuszvonalon 

45 számú (Szombathely, aut. áll. `12.45, Vasszécseny, aut. vt. `13.17) ’a hetek utolsó iskolai 

előadási napja kivételével iskolai előadási napokon’ közlekedő járat a 

továbbiakban iskolai előadási napokon közlekedik: Szombathely, aut. áll. ,12.45, 

Vasszécseny, aut. vt. ,13.17 

47 számú (Szombathely, aut. áll.  L12.45, Rum, aut. vt. L13.27) a hetek utolsó iskolai 

előadási napján közlekedő járat leáll. A járatot pótolja a vele azonos időben 

közlekedő 6640/17 sz. járat. 

50 számú (Vasszécseny, aut. vt. `13.17, Szombathely, aut. áll. `13.45) ’a hetek utolsó iskolai 

előadási napja kivételével iskolai előadási napokon’ közlekedő járat a 

továbbiakban iskolai előadási napokon közlekedik: Vasszécseny, aut. vt. ,13.17 

Szombathely, aut. áll. ,13.45 

52 számú (Rum, aut. vt. L13.27, Szombathely, aut. áll. L14.05) a hetek utolsó iskolai előadási 

napján közlekedő járat leáll. A járatot ’Rum, iskola’ megállóhelytől pótolja az 5-7 

perccel később közlekedő 6648/14 sz. járat. 

 

6653 SZOMBATHELY – SOROKPOLÁNY – NEMESKOLTA/GYANÓGEREGYE 

regionális autóbuszvonalon 

35 számú (Szombathely, aut. áll. ,13.40, Sorokpolány, alsó ,14.02) iskolai előadási napi járat 

leáll. Az eljutást az 5 perccel később közlekedő 6653/13 számú járat továbbra is 

biztosítja. 

34 számú (Sorokpolány, alsó ,14.03, Szombathely, aut. áll. ,14.25) iskolai előadási napi járat 

leáll. 
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6702 KŐSZEG – PERESZNYE – ZSIRA – CSEPREG – BÜKFÜRDŐ 

regionális autóbuszvonalon 

52 számú (Bük, vá. .23.25, Zsira, répcevisi elág. .23.50) munkanapi járat 2 perccel 

korábban indul, valamint ’Csepreg, Rákóczi u.’ és ’Csepreg, Promenád’ 

megállóhelyeket csak leszállási igény esetén érinti: Bük, vá. .23.23, Zsira, répcevisi 

elág. .23.48. 

 

6708 BOZSOK – KŐSZEG – CSEPREG – BÜKFÜRDŐ regionális autóbuszvonalon  

11 számú (Kőszeg, aut. áll. .13.00, Csepreg, Promenád .13.23, Bükfürdő, aut. áll. .13.38) 

munkanapokon közlekedő járat csatlakozás biztosítása céljából ’Csepreg, 

Promenád’ és ’Bükfürdő, aut. áll.’ megállóhelyek között 3 perccel később 

közlekedik: Kőszeg, aut. áll. .13.00, Csepreg, Promenád érk. .13.23, ind. .13.26, 

Bükfürdő, aut. áll. .13.41 

 

6931 KÖRMEND – VASALJA – PINKAMINDSZENT regionális autóbuszvonalon 

6 számú (Pinkamindszent, aut. vt. .6.20, Körmend, aut. áll. .6.40) munkanapi járat 

csatlakozás biztosítása céljából 2 perccel korábban indul és menetidő 

korrekcióval közlekedve ’Körmend, aut. áll.’-ra változatlan időpontban érkezik: 

Pinkamindszent, aut. vt. .6.18, Körmend, aut. áll. .6.40. 

 
6933 KÖRMEND – VASSZENTMIHÁLY / RÁBAGYARMAT – SZENTGOTTHÁRD  

regionális autóbuszvonalon  

6 számú (Szentgotthárd, aut. áll. $10.10, Körmend, aut. áll. $11.00) munkaszüneti napok 

kivételével naponta közlekedő járat csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel 

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

változatlan időben érkezik: Szentgotthárd, aut. áll. $10.05, Körmend, aut. áll. 

$11.00 

 

 

 

 

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS 

MÓDOSÍTÁSOK 
 

Megállóhelynév átnevezések. 

 a továbbiakban Kapuvár, Ipartelep elnevezésű megállóhely Ipartelepi úton lévő tagjának új 

elnevezése Kapuvár, Diadal Kft. 

 

 

7004 GYŐR – VÉNEK – NAGYBAJCS – VÁMOSSZABADI – GYŐR 

regionális autóbuszvonalon  

85 számú (Győr 20.10, Győr 21.15) naponta közlekedő járat 21.10 órakor fel- és leszállás 

céljából megáll a ’Győr, 14-es út, Árkád üzletház’ elnevezésű megállóhelyen. (H_) 

 

7020 (8647) GYŐR – MEZŐÖRS – KISBÉR – BAKONYSZOMBATHELY 

regionális autóbuszvonalon  

67 számú (Győr .16.05, Mindszentpuszta, aut. ford. .16.38) munkanapi járat nem áll meg 

a ’Győr, külső ÉPFU-telep’, ’Győr, Dombalja utca’, ’Táplánypuszta’, ’Töltéstavai 

elágazás’ elnevezésű megállóhelyeken.  
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7030 GYŐR – PANNONHALMA – RAVAZD – GYŐRASSZONYFA  

regionális autóbuszvonalon  

48 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel korábban 

indul: Ravazd, aut. ford. $6.35 Győr, aut. áll. $7.20 

 

7034 GYŐR – GYŐRÚJBARÁT-HEGY, GYERMEKTÁBOR  

regionális autóbuszvonalon  

69 számú ’XII.24. és 31. kivételével naponta’ közlekedő járat a továbbiakban ’XII. 31. 

kivételével munkanapokon’ a leálló 7040/69 számú járatot pótolva, 7014/69 

járatszámmal Tényőig meghosszabbítva közlekedik: Győr, aut. áll. l22.45, 

Győrújbarát-hegy, gyermektábor l23.15, Tényő, aut. ford. l23.26. A járat ’XII.24. 

és 31. kivételével szabad- és munkaszüneti napokon’ változatlan menetrend 

szerint közlekedik: Győr, aut. áll. 6622.45, Győrújbarát-hegy, gyermektábor 6623.15. 

(H_) 

 

7040 GYŐR – TÉNYŐ – SOKORÓPÁTKA – GIC – PÁPATESZÉR  

regionális autóbuszvonalon  

69 számú (Győr, Íves utca .22.19, Győr, aut. áll. érk. .22.39, ind. .22.45, Tényő, aut. 

ford. .23.20) munkanapi járat leáll. A járatot Győr, Íves utca és Győr, aut. áll. 

között a továbbiakban naponta közlekedő 79 számú járat pótolja: Győr, Íves utca 

22.19, Győr, aut. áll. 22.39. A járatot Győr, aut. áll. és Tényő, aut. ford. között a 

jelenleg 7034/69 járatszámmal közlekedő, Tényőig meghosszabbításra kerülő 

járat pótolja: Győr, aut. áll. l22.45, Győrújbarát-hegy, gyermektábor l23.15, 

Tényő, aut. ford. l23.26. (H_) 

 

7041 GYŐR – FELPÉC – KAJÁRPÉC regionális autóbuszvonalon  

21 számú (Győr ,5.50, Kajárpéc ,6.25) iskolai előadási napi járat leáll.  

 

7049 GYŐR – TÉT – CSIKVÁND – SZERECSENY regionális autóbuszvonalon  

53 számú (Győr, aut. áll. .6.35, Szerecseny, aut. ford. .7.29) munkanapi járat iskolai előadási 

napokon 5 perccel korábban közlekedik: Győr, aut. áll.  ,6.30, Szerecseny, aut. 

ford. ,7.24. A járat tanszünetben munkanapokon 153 járatszámmal szintén 5 

perccel korábban indul, és ’Gecse, tűzoltószertár’-tól csak leszállók jelentkezése 

esetén közlekedik tovább Szerecsenyig: Győr, aut. áll. -6.30, Szerecseny, aut. ford. 

2-7.24.  

33 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 3 perccel korábban közlekedik: 

Gyarmat, felső -7.15, Csikvánd, aut. vt. -7.22  

29 számmal új járat közlekedik munkanapokon: Gyarmat, felső .18.25, Csikvánd, aut. vt.  

.18.32. A járat Gyarmaton csatlakozást vesz a 18.10 órakor Zalaegerszegről 

érkező 1623/15, és a 18.23 órakor Győrből érkező 1711/253 számú járatokról. 

28 számmal új járat közlekedik munkanapokon: Csikvánd, aut. vt. .19.10, Gyarmat. felső 

.19.17  

 

7050 GYŐR – TÉT – SZANY – VÁG   

7051 GYŐR – TÉT – SZANY – CSORNA  

7052 GYŐR – TÉT – EGYED – CSORNA  

7054 GYŐR – ENESE – KISBABOT – SZANY  

7056 GYŐR – ENESE – KISBABOT – EGYED – CSORNA és 

7115 CSORNA – DÖR – EGYED – ÁRPÁS regionális autóbuszvonalakon  

közlekedő járatok ’Árpás, rábapordányi elág.’ és ’Árpás, tűzoltószertár’ megállóhelyek között  

mindkét irányban megállnak az újonnan létesített ’Árpás, Egyedi utca’  elnevezésű megállóhelyen. 
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7068 GYŐR – CSORNA – KAPUVÁR – FERTŐSZENTMIKLÓS – FERTŐD 

regionális autóbuszvonalon  

88 számú (Fertőd .22.05, Csorna . 22.55) munkanapi járat .22.34 órakor megáll ’Kapuvár, 

Diadal Kft.’ elnevezésű megállóhelyen 

 

7069 GYŐR, AUDI GYÁR – CSORNA – KAPUVÁR regionális autóbuszvonalon  

913 számú (Győr, Audi gyár, központi parkoló "15.30, Csorna "16.21) ’a hetek első 

munkanapján’ közlekedő járat leáll. Az eljutást az azonos fekvésben közlekedő 

7074/109 számú járat továbbra is biztosítja.  

7 számú (Győr, Audi gyár, központi parkoló W14.30, Csorna W15.12) ’a hetek első 

munkanapja kivételével munkanapokon’ közlekedő járat leáll. Az eljutást az 

azonos fekvésben közlekedő 7074/107 számú járat továbbra is biztosítja.   

 

7070 GYŐR – ENESE – KÓNY – CSORNA regionális autóbuszvonalon  

52 számú (Csorna ,6.48, Győr ,7.34) iskolai előadási napi járat leáll.  

 

7071 GYŐR – CSORNA – KAPUVÁR – SOPRON regionális autóbuszvonalon  

336 számú (Kapuvár ,6.20, Csorna ,6.46) iskolai előadási napi járat leáll.  

337 számú (Győr ,17.30, Kapuvár ,18.38) iskolai előadási napi járat leáll.  

83 számú iskolai előadási napi járat Kóny útirányon át közlekedik, és nem érinti ’Kóny, 

TÜZÉP-telep’ elnevezésű megállóhelyet, valamint megáll ’1-es út, kereskedelmi 

telep’, ’Abdai elágazás’, ’Ikrény, Dózsamajor, bej. út’, ’Rábapatonai 

elág.’ ’Enese, KACO Kft.’ elnevezésű megállóhelyeken: Győr, aut. áll. ,17.30, 

Kóny, gyógyszertár ,18.00, Csorna, aut. áll. ,18.15, Kapuvár, aut. áll. ,18.38  

155 számú (Csorna -13.03, Kapuvár, Fő tér -13.30) tanszünetes munkanapi járat leáll.  

111 számú munkanapi járat 4 perccel korábban közlekedik: Fertőszentmiklós, aut. vt. .4.42 

Sopron, aut. áll. .5.16  

62 számú (Sopron, aut. áll. 18.00, Csorna aut. áll. 20.00, Győr, aut. áll. 20.06) naponta 

közlekedő járat a továbbiakban munkanapokon 62 járatszámmal és menetidő 

korrekcióval közlekedik: Sopron aut. áll. .18.00, Csorna aut. áll. .19.23, Győr aut. 

áll. .20.09; szabad- és munkaszüneti napokon 162 járatszámmal és menetidő 

korrekcióval közlekedik: Sopron, aut. áll. *18.00, Csorna, aut. áll. *19.20, Győr, 

aut. áll. *20.02  

136 számú (Kapuvár, Fő tér ,15.23, Rábatamási, bej. út ,15.38) iskolai előadási napi járat a 

továbbiakban meghosszabbított útvonalon ’Csorna, aut. áll.’-ig közlekedik: 

Kapuvár, Fő tér ,15.23 Csorna, aut. áll. ,15.48 

 

7072 GYŐR – CSORNA – KAPUVÁR – PETŐHÁZA – SOPRON  

regionális autóbuszvonalon  

7 számú (Csorna .4.58, Sopron . 6.25) munkanapi járat .5.23 órakor megáll ’Kapuvár, 

Diadal Kft.’ elnevezésű megállóhelyen 

3 számú (Csorna O4.58, Kapuvár O5.32) szabadnapi járat O5.27 órakor megáll ’Kapuvár, 

Diadal Kft.’ elnevezésű megállóhelyen 

75 számú (Győr .12.15, Sopron .14.30) munkanapi jártat .13.26 órakor megáll ’Kapuvár, 

Diadal Kft.’ elnevezésű megállóhelyen 

36 számú (Sopron I13.30, Győr I15.43) iskolai előadási napokon és szabadnapokon 

közlekedő járat I14.33 órakor megáll ’Kapuvár, Diadal Kft.’ elnevezésű 

megállóhelyen 

136 számú  (Sopron -13.30, Győr -15.43) tanszünetben munakanpokon közlekedő járat -

14.33 órakor megáll ’Kapuvár, Diadal Kft.’ elnevezésű megállóhelyen 
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7074 GYŐR – CSORNA – BOGYOSZLÓ – MAGYARKERESZTÚR – KAPUVÁR   

regionális autóbuszvonalon  

109 számú ’a hetek első munkanapján’ közlekedő járat Kóny útirányon át közlekedik és nem 

érinti ’Kóny, TÜZÉP-telep’ elnevezésű megállóhelyet, valamint megáll ’Győr, 

Íves utca’, ’Győr, Eötvös park’, ’Enese, KACO Kft.’, ’Bágyogszováti elágazás’ 

elnevezésű megállóhelyeken: Győr, Audi gyár, központi parkoló "15.30, Kóny, 

gyógyszertár "16.08, Csorna, aut. áll. "16.21, Magyarkeresztúr, aut. vt. "16.47  

107 számú ’a hetek első munkanapja kivételével munkanapokon’ közlekedő járat 

megáll ’Győr, Íves utca’, Győr, Eötvös park, ’Győr, 1-es út, Csipkegyári 

út’, ’Enese, KACO Kft.’, ’Bágyogszováti elágazás’ elnevezésű megállóhelyeken: 

Győr, Audi gyár, központi parkoló W14.30, Csorna, aut. áll. W15.16, Magyarkeresztúr, 

aut. vt. W15.42  

 

7090 GYŐR – ÁSVÁNYRÁRÓ – DARNÓZSELI – MOSONMAGYARÓVÁR  

regionális autóbuszvonalon  

366 számú szabadnapi járat 5 perccel korábban és menetidő korrekcióval közlekedik: 

Mosonmagyaróvár, aut. végáll. O15.45, Győr, aut. áll. O17.13 

103 számú (Győr i6.15, Dunaszeg i6.43) ’iskolai előadási napokon, kivéve V.6-tól VI.15-ig’ 

jelzéssel közlekedő járat leáll.  

 

7098 GYŐR – DUNASZEG – DARNÓZSELI – MOSONMAGYARÓVÁR  

regionális autóbuszvonalon  

13 számú szabadnapi járat ’Győr, Budai út, szeszgyár’ és ’Győr, Budai út, Árkád üzletház’ 

érintése nélkül közlekedik: Győr, Audi gyár, 4-es porta O6.10, Győr, aut. áll. O6.30, 

Darnózseli, aut. ford. O7.21  

130 számú szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat menetidő korrekcióval 

közlekedve Győrbe 5 perccel korábban érkezik: Darnózseli, aut. ford. *4.35, Győr, 

14-es út, Árkád üzletház *5.13, Győr, Audi gyár, 4-es porta *5.25 

 
7110 CSORNA – BÁGYOGSZOVÁT – KISBABOT – MÓRICHIDA regionális autóbuszvonalon  

60 számú munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedve Csornára 4 perccel később 

érkezik: Mórichida, kereszt .4.50, Csorna, aut. áll. .5.29  

77 számú szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat, csak szabadnapokon 

közlekedik. 177 járatszámmal munkaszüneti napokon ’Bágyogszovát, autóbusz-

forduló’ és Kisbabot viszonylatában csak leszálló utas jelentkezése esetén 

közlekedik: Csorna, aut. áll. +19.05, Bágyogszovát, aut. ford. +19.24, Bodonhely, 

felső, 2+19.27, Bodonhely, kh. 2+19.28, Kisbabot, posta 2+19.30 

 
7146 CSORNA – BŐSÁRKÁNY – FÖLDSZIGET – TÁRNOKRÉTI regionális autóbuszvonalon  

12 számú (Acsalag ,7.15, Csorna ,7.35) iskolai előadási napi járat leáll.  

 
7155 KAPUVÁR – OSLI – TŐZEGGYÁRMAJOR regionális autóbuszvonalon  

3 számú (Kapuvár $6.06, Fertőd, Tőzeggyármajor $6.37) munkaszüneti napok kivételével 

naponta közlekedő járat .6.07 órakor megáll ’Kapuvár, Diadal Kft.’ elnevezésű 

megállóhelyen 

31 számú (Kapuvár .22.27, Osli .22.53) munkanapi járat .22.28 órakor megáll ’Kapuvár, 

Diadal Kft.’ elnevezésű megállóhelyen 

 
7158 KAPUVÁR – VESZKÉNY – ÖNTÉSMAJOR – KAPUVÁR regionális autóbuszvonalon  

5 számú (Kapuvár .12.55, Kapuvár .13.32)munkanapokon közlekedő járat .13.32 órakor 

megáll ’Kapuvár, Diadal Kft.’ elnevezésű megállóhelyen 
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7160 KAPUVÁR – MAGYARKERESZTÚR regionális autóbuszvonalon  

50 számú munkanapi járat ’Kapuvár, Fő tér’ helyett ’Kapuvár, autóbusz-állomás’-ig 

lerövidítve közlekedik és .5.22 órakor megáll ’Kapuvár, Diadal Kft.’ elnevezésű 

megállóhelyen: Magyarkeresztúr, aut. vt. .4.52, Kapuvár, aut. áll. .5.23  

70 számú (Bogyoszló .12.58, Kapuvár .13.25) munkanapi járat .13.22 órakor 

megáll ’Kapuvár, Diadal Kft.’ elnevezésű megállóhelyen 

 
7165 KAPUVÁR – MIHÁLYI – RÉPCELAK regionális autóbuszvonalon  

5 számú (Kapuvár .14.30, Rábakecöl .15.19) munkanapi járat .14.31 órakor 

megáll ’Kapuvár, Diadal Kft.’ elnevezésű megállóhelyen 

 
7170 KAPUVÁR – DÉNESFA – RÉPCESZEMERE/RÉPCELAK regionális autóbuszvonalon  

131 számú (Kapuvár .14.30 Dénesfa  .15.06) munkanapi járat .14.31 órakor 

megáll ’Kapuvár, Diadal Kft.’ elnevezésű megállóhelyen 

 

7208 SOPRON – FERTŐHOMOK – PETŐHÁZA regionális autóbuszvonalon  

35 számú munkanapi járat 5 perccel korábban indul: Sopron, aut. áll. .14.35, Petőháza, 

Kinizsi u. .15.36 (H_)  

 

7210 SOPRON – FERTŐD – KAPUVÁR regionális autóbuszvonalon  

99 számú iskolai előadási napi járat 10 perccel korábban indul: Sopron, aut. áll. ,14.30 

Fertőd, templom ,15.20 (H_)   

149 számú iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban indul: Sopron, aut. áll. ,15.25, 

Fertőd, aut. vt.  ,16.11 (H_)   

 
7252 MOSONMAGYARÓVÁR – DUNAKILITI – TEJFALUSZIGET  regionális autóbuszvonalon  

37 számú iskolai előadási napi járat a továbbiakban munkanapokon közlekedik: 

Mosonmagyaróvár, autóbusz-végállomás .13.35, Tejfalusziget, vegyesbolt .14.00 

(H_)   

118 számmal új járat közlekedik tanszünetben munkanapokon: Tejfalusziget, vegyesbolt -

14.00, Mosonmagyaróvár, autóbusz-végállomás -14.25 (_H)  

 

7256 MOSONMAGYARÓVÁR – LIPÓT – HÉDERVÁR regionális autóbuszvonalon  

1 számú iskolai előadási napi járat 15 perccel korábban és munkanapokon közlekedik: 

Mosonmagyaróvár, autóbusz-végállomás .5.25, Kisbodak, temető .5.48 (H_)    

13 számú (Püski, kisbodaki elág. -6.15, Hédervár, Kont étterem -6.28) tanszünetben 

munkanapokon közlekedő járat a 3 számú járatba beolvadva a ’Kisbodaki 

temető’ elnevezésű megállóhelytől közlekedik: Kisbodaki temető .6.10, Hédervár, 

Kont étterem .6.25 

 
7275 MOSONMAGYARÓVÁR – KIMLE – NOVÁKPUSZTA regionális autóbuszvonalon  

2 számú (Kimle, kh. .4.53, Mosonmagyaróvár, vá. .5.13) munkanapi 

járat ’Mosonmagyaróvár, autóbusz-végállomás’-ig meghosszabbításra kerül: 

Kimle, kh. .4.53, Mosonmagyaróvár, vá. .5.13, Mosonmagyaróvár, autóbusz-

végállomás .5.25 (_H)  

 

7282 MOSONMAGYARÓVÁR – JÁNOSSOMORJA  regionális autóbuszvonalon  

40  számú naponta közlekedő járat a továbbiakban szabad- és munkaszüneti napokon 

közlekedik: Mosonmagyaróvár, vá. *5.20, Mosonmagyaróvár, autóbusz-végállomás 

*5.32  (HH)  
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54 számú (Mosonmagyaróvár, vá. .5.20, Mosonmagyaróvár, autóbusz-végállomás .5.32) 

munkanapi járat megáll .5.21 órakor ’Mosonmagyaróvár, Ostermayer u.’, .5.22 

órakor ’Bauer R. u.’, .5.24 órakor ’Fertő sor 64.’ .5.27 órakor ’MOWIN park’ 

elnevezésű megállóhelyeken, és ’Mosonmagyaróvár, autóbusz-végállomás’ 

megállóhelyhez .5.33 órakor érkezik. (HH) 

 
7285 MOSONSZENTMIKLÓS – MOSONMAGYARÓVÁR regionális autóbuszvonalon  

2 számú ’a Waldorf iskola tanrendje szerint’ közlekedő járat nem érinti 

Mosonmagyaróváron az ’evangélikus templom’, ’Móra F. lakótelep’, ’Kormos I. 

lakótelep’, ’Szent I. út, Duna u.’, ’mosoni posta’ megállóhelyeket, viszont érinti 

a ’vasútállomás’ megállóhelyet: Mosonmagyaróvár, aut. áll. 127.35, 

Mosonmagyaróvár, vá. 127.42, Mosonmagyaróvár, Kühne gyár 127.43, 

Győrsövényház, aut. vt. 128.16  

11 számú ’a Waldorf iskola tanrendje szerint’ közlekedő járat nem érinti 

Mosonmagyaróváron a ’közösségi ház’, ’mosoni posta’, ’Szent I. út, Duna 

u.’, ’Kormos I. lakótelep’, ’Móra F. lakótelep’, ’evangélikus templom’ 

megállóhelyeket, viszont érinti a ’vasútállomás’ megállóhelyet: Győrsövényház, 

aut. vt. 1215.30, Mosonmagyaróvár, Kühne gyár 1216.03, Mosonmagyaróvár, vá. 

1216.04, Mosonmagyaróvár, aut. áll. 1216.12  

 

 

 

 

 

 

 

VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK 
 

 

Megállóhelynév átnevezések. 

 a továbbiakban Lesenceistvánd, aut. vt. megállóhely új elnevezése Lesenceistvánd, Egészségház 

 

7300 VESZPRÉM – ZIRC regionális autóbuszvonalon  

206 számú (Zirc .12.25, Veszprém .13.22) munkanapi járat .12.59 órakor ’Veszprém, 

Tesco áruház’ elnevezésű megállóhelyen minden esetben megáll. 

 

7320 VESZPRÉM – BALATONFŰZFŐ regionális autóbuszvonalon  

663 számú (Veszprém ,10.30, Fűzfőgyártelep ,10.52) iskolai előadási napi járat leáll. Az 

eljutási lehetőséget a szintén 10.30 órakor induló 7324/663 számú, Veszprém – 

Litér – Fűzfőgyártelep – Siófok viszonylatú járat biztosítja. 

560 számú (Fűzfőgyártelep ,11.15, Veszprém ,11.37) iskolai előadási napi járat leáll. Az 

eljutási lehetőséget a Fűzfőgyártelepről szintén 11.15 órakor induló 7323/558 

számú, Küngös – Balatonfűzfő – Veszprém viszonylatú járat biztosítja.  

 

7350 VESZPRÉM – CSOPAK – BALATONFÜRED regionális autóbuszvonalon  

391 számú (Veszprém M18.55, Balatonfüred M19.15) a ’hetek első iskolai előadási napját 

megelőző munkaszüneti napon’ jelzéssel közlekedő járat leáll. Az eljutási 

lehetőséget a Veszprémből szintén 18.55 órakor induló 1708/827 számú, Győr – 

Veszprém – Balatonfüred viszonylatú járat biztosítja. 
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7357 VESZPRÉM – BALATONFÜRED – BADACSONYTOMAJ – TAPOLCA  

regionális autóbuszvonalon 

640 számú (Révfülöp M17.50, Veszprém M18.55) a hetek első iskolai előadási napját 

megelőző munkaszüneti napokon közlekedő járat leáll. Az eljutási lehetőséget a 

Révfülöpről 17.55 órakor induló 1735/226 számú, Nagykanizsa – Keszthely – 

Révfülöp – Balatonfüred – Veszprém viszonylatú járat biztosítja. (H_) 

 

7358 VESZPRÉM – BALATONFÜRED – DÖRGICSE regionális autóbuszvonalon  

287 számú (Veszprém $6.10, Dörgicse $7.26) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járatot Csopak község területén módosított útvonalon, ’Csopak kh.’ 

megállóhely után ’Csopak, gyógyszertár’ és ’Csopak, vasúti megállóhely’ 

érintésével közlekedtetjük. Az útvonal módosítás miatt a járat ’Balatonfüred 

autóbusz-állomás’-ra 5 perccel később érkezik, Balatonfüred – Dörgicse 

viszonylatban pedig menetidő korrekcióval közlekedik: Veszprém aut. áll. $6.10, 

Csopak kh. $6.42, Csopak v. mh. $6.47, Balatonfüred aut. áll. érk. $6.55, indul 

$6.55, Dörgicse aut. forduló $7.26 (_H)  

 

7376 VESZPRÉM – PULA – AJKA regionális autóbuszvonalon  

266 számú (Ajka ‚13.05, Veszprém ‚14.25) tanszünetben munkanapokon valamint 

szabadnapokon közlekedő járat tanszünetben munkanapokon az iskolai előadási 

napi 256 számú járatba beolvadva, munkanapokon Mencshely érintésével 

közlekedik: Ajka .13.05, Mencshely .13.58, Veszprém .14.42. A járat 

szabadnapokon változatlan menetrend szerint közlekedik: Ajka O13.05, 

Veszprém O14.25. (H_) 

 

7380 VESZPRÉM – HEREND – SZENTGÁL/CSEHBÁNYA regionális autóbuszvonalon  

641 számú (Herend aut. vt. .5.20, Szentgál aut. forduló .5.29) munkanapi járat leáll. Az 

eljutási lehetőséget a Herendről 5.05, valamint 5.30 órakor induló járatok 

továbbra is biztosítják Szentgálra. 

670 számú (Szentgál aut. forduló .5.10, Herend aut. vt. .5.19) munkanapi járat leáll. Az 

eljutási lehetőséget Szentgálról az 5.00, és 5.15 órakor induló járatok továbbra is 

biztosítják Herendre. 

 

7386 VESZPRÉM – SZENTGÁL – ÚRKÚT – AJKA regionális autóbuszvonalon  

391 számmal új járat közlekedik naponta ’Szentgál, aut. ford.’ elnevezésű megállóhelytől: 

Szentgál, aut. ford. 19.17, Úrkút fordulóhely 19.30 

390 számmal új járat közlekedik naponta ’Úrkút, fordulóhely’ elnevezésű megállóhelytől: 

Úrkút fordulóhely 19.30, Szentgál, aut. ford. 19.43 

 

7396 VESZPRÉM – VÁROSLŐD – AJKA regionális autóbuszvonalon  

485 számú (Herend .14.15, Ajka .14.43) munkanapi járat ’Herend, Majolikagyári 

elágazás’, ’Szentgál, Gombáspuszta’ és ’Borsodpusztai elágazás’ elnevezésű 

megállóhelyeken nem áll meg, valamint menetidő korrekcióval közlekedik: 

Herend .14.15, Ajka .14.40 (_H) 

 

7416 ZIRC – DUDAR – BAKONYNÁNA regionális autóbuszvonalon  

518 számú (Bakonynána 7.55, Zirc 8.23) naponta közlekedő járat 10 perccel korábban indul: 

Bakonynána 7.45, Zirc 8.13  

 

7533 VÁRPALOTA – BERHIDA – BALATONFŐKAJÁR regionális autóbuszvonalon  

236 számú (Csajág ,7.20, Várpalota ,7.53) iskolai előadási napi járat leáll. (_H) 
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7671 BALATONFÜRED – BALATONAKALI – RÉVFÜLÖP – KŐVÁGÓÖRS  

regionális autóbuszvonalon 

955 számú (Balatonfüred M17.05, Révfülöp M17.45) a ’hetek első iskolai előadási napját 

megelőző munkaszüneti napokon’ jelzéssel közlekedő járat leáll. Az eljutási 

lehetőséget a Balatonfüredről 16.30 órakor induló 1808/217 számú, 

Székesfehérvár – Veszprém – Balatonfüred – Révfülöp – Keszthely – 

Zalaegerszeg viszonylatú járat biztosítja. (H_) 

 

7682 BALATONFÜRED – PÉCSELY – BALATONAKALI-DÖRGICSE VÁ.  

regionális autóbuszvonalon 

917 számú (Dörgicse, aut. ford. x17.20, Balatonakali-Dörgicse vá. x17.27) ’nyári 

tanszünetben munkaszüneti napok kivételével naponta’ jelzéssel közlekedő járat 

4 perccel korábban indul: Dörgicse, aut. ford. x17.16, Balatonakali-Dörgicse vá. 

x17.23 

952 számú (Balatonakali-Dörgicse vá. x17.50, Dörgicse, aut. ford. x17.57) ’nyári 

tanszünetben munkaszüneti napok kivételével naponta’ jelzéssel közlekedő járat 

15 perccel korábban indul: Balatonakali-Dörgicse vá. x17.35, Dörgicse, aut. ford. 

x17.42 

 

7736 TAPOLCA – UZSA – SÜMEG regionális autóbuszvonalon  

533 számú  (Tapolca .5.10, Sümeg .5.43) munkanapi járat .5.22 órakor megáll a 

’Lesenceistvánd, iskola’ elnevezésű megállóhelyen. 

523 számú (Tapolca ,6.35, Sümeg ,7.08) iskolai előadási napi járat ▲6.47 órakor megáll a 

’Lesenceistvánd, iskola’ elnevezésű megállóhelyen. 

597 számú (Tapolca .18.45, Sümeg .19.15) munkanapi járat .18.57 órakor megáll a 

’Lesenceistvánd, iskola’ elnevezésű megállóhelyen. 

518 számú (Sümeg .9.40, Tapolca .10.15) munkanapi járat .10.03 órakor megáll a 

’Lesenceistvánd, iskola’ elnevezésű megállóhelyen.  

 

7900 PÁPA – TAKÁCSI regionális autóbuszvonalon  

388 számú (Takácsi ,7.10, Pápa ,7.26) iskolai előadási napi járat leáll. 

 

7920 PÁPA – NAGYTEVEL – UGOD regionális autóbuszvonalon  

547 számú (Pápa L13.15, Nagytevel L13.32) a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 

járat leáll. 

 

7922 PÁPA – UGOD – BAKONYBÉL – ZIRC regionális autóbuszvonalon  

646 számú (Bakonybél 14.45, Pápa 15.40) naponta közlekedő járat 10 perccel korábban, és 

menetidő korrekcióval közlekedve Pápára változatlan időpontban érkezik: 

Bakonybél 14.35, Pápa 15.40 

625 számú (Pápa 13.15, Bakonybél 14.13) naponta közlekedő járat megáll 13.23 órakor ’Pápa, 

Törzsökhegy’, 13.25 órakor ’Adásztevel, Alkotmány u.’ elnevezésű megállóhelyen. 
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Jelmagyarázat: 
 naponta I iskolai előadási napokon és szabadnapokon 

. munkanapokon L a hetek utolsó iskolai előadási napján 

* szabad-és munkaszüneti napokon M 
a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti 

napokon 

O szabadnapokon W a hetek első munkanapja kivételével munkanapokon 

 szabadnapok kivételével naponta ` 
a hetek utolsó iskolai előadási napja kivételével iskolai előadási 

napokon 

+ munkaszüneti napokon d a hetek utolsó munkanapján 

" a hetek első munkanapján i iskolai előadási napokon, kivéve V.6-tól VI.15-ig 

, iskolai előadások napján l munkanapokon, kivéve XII. 31-én 

- tanszünetben munkanapokon m munkaszüneti napot követően a hét első iskolai előadási napján 

$ munkaszüneti napok kivételével naponta x nyári tanszünetben munkaszüneti napok kivételével naponta 

/ a hetek utolsó munkanapján ‚ tanszünetben munkanapokon valamint szabadnapokon 

2 leszállók jelentkezése esetén ‡ tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti és utolsó munkanapján 

3 felszállók jelentkezése esetén Š tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti munkanapján 

4 tanév tartama alatt a hetek utolsó munka ‘ tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján 

 napján,valamint szombati iskolai  H_ az induló járat helyi vonallal közös szakaszon helyijárati bérlettel  

 előadási napokon  vagy helyi menetjeggyel is igénybe vehető 

12 a Waldorf iskola tanrendje szerint _H az érkező járat helyi vonallal közös szakaszon helyijárati bérlettel  

66 szabad- és munkaszüneti napokon,   vagy helyi menetjeggyel is igénybe vehető 

 kivéve XII.24-én és 31-én HH a járat az induló, és érkező helyi vonallal közös szakaszon  

   helyijárati bérlettel vagy helyi menetjeggyel is igénybe vehető 

 

Szombathely, 2019. május 15.                    ÉNYKK Zrt. 
     SZOMBATHELY 


