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ÉNYKK Zrt. – 04 / 2018-2019. Érvényes: 2019. július 1-től  
 

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

 

TÁVOLSÁGI   (ORSZÁGOS és REGIONÁLIS)  

JÁRATOK MÓDOSÍTÁSAI 
 

1185 BUDAPEST – ZALAEGERSZEG – LENTI emeltszintű országos autóbuszvonalon  

16 számú munkanapi járat a hetek első munkanapja kivételével munkanapokon 60 perccel 

később közlekedik: Zalaegerszeg W8.40, Sármellék W9.19, Budapest W11.55. A 

járat a hetek első munkanapján 26 járatszámmal Lentitől indulva közlekedik: 

Lenti "7.45, Zalaegerszeg érk. "8.35, ind. "8.40, Sármellék "9.19, Budapest "11.55 

22 számmal új járat közlekedik a hetek első munkanapján, a későbbre kerülő 16 számú járat 

pótlásaként: Zalaegerszeg "7.40, Sármellék "8.19, Budapest "10.55  

23 számú (Budapest d15.00, Zalaegerszeg érk. d18.15, ind. d18.30, Lenti d19.30) a hetek 

utolsó munkanapján közlekedő járat Zalaegerszeg és Gellénháza között 

valamennyi érintett megállóhelyen megáll.  

 

1188 BUDAPEST – KESZTHELY – HÉVÍZ – ZALAEGERSZEG – LENTI 

emeltszintű országos autóbuszvonalon  

102 számú naponta közlekedő járat munkanapokon 10.40 órakor indul, valamint Zalacsány 

és ’Hévíz, Ady u.’ megállóhely között megállás nélkül közlekedik: 

Zalaegerszeg .10.40, Hévíz 3.11.30, Budapest .13.55. A járat szabad- és 

munkaszüneti napokon 1185/38 járatszámmal közlekedik: Zalaegerszeg 8.40, 

Sármellék 9.19, Budapest 11.55 

104 számú naponta közlekedő járat 60 perccel később közlekedik: Zalaegerszeg 12.40, Hévíz 

313.30, Budapest 15.55 

202 számú naponta közlekedő járat ’Hévíz, Ady u.’ megállóhelytől indul, és ’Hévíz, aut. áll.’-

tól 10 perccel korábban továbbindulva menetidő korrekcióval közlekedik: Hévíz, 

Ady u. 9.10, Hévíz, aut. áll. érk. 9.13, ind. 9.30, Keszthely érk. 9.40, ind. 9.45, 

Budapest 12.10 

204 számú naponta közlekedő járat ’Hévíz, Ady u.’ megállóhelytől indul, és ’Hévíz, aut. áll.’-

tól 10 perccel korábban továbbindulva menetidő korrekcióval közlekedik: Hévíz, 

Ady u. 12.10, Hévíz, aut. áll. érk. 12.13, ind. 12.30, Keszthely érk. 12.40, ind. 12.45, 

Budapest 15.10 

107 számmal új járat közlekedik a hetek első munkanapján: Budapest "9.00, Keszthely 

"11.20, Hévíz "11.40,  

 

1190 BUDAPEST – BALATONALMÁDI – KESZTHELY-HÉVÍZ-ZALAEGERSZEG/TAPOLCA 

emeltszintű országos autóbuszvonalon  

117 számú (Budapest 16.30, Balatonalmádi 18.25, Balatonfüred 18.50, Keszthely 20.10, Hévíz 

20.25) naponta közlekedő járat 10 perccel később indul, Balatonakarattya és 

Balatonkenese érintése nélkül (a 710 sz. úton közlekedve), Balatonfüredig csak 

felszállók részére megállva, menetidő korrekcióval közlekedik, további 
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menetrendje változatlan: Budapest 16.40, Balatonfűzfő, Tobruk, 71 sz. út 318.17, 

Balatonalmádi 318.25, Balatonfüred 318.50, Keszthely 20.10, Hévíz 20.25. Az 

eljutást Balatonfüredig a Budapestről 16.30 órakor induló 1201/221 számú járat 

biztosítja. 
 

1201 BUDAPEST – BALATONAKARATTYA – BALATONFÜRED – TIHANY 

emeltszintű országos autóbuszvonalon  

220 számú (Balatonfüred d13.00, Balatonalmádi d13.22, Budapest d15.10) a hetek utolsó 

munkanapján közlekedő járat leáll. 

225 számú (Budapest d16.15, Balatonalmádi d18.05, Balatonfüred d18.25) a hetek utolsó 

munkanapján közlekedő járat leáll. 

221 számú (Budapest 16.30, Balatonfüred 19.05) naponta közlekedő járat Székesfehérvár 

érintése nélkül közlekedik: Budapest 16.30, Balatonakarattya, vá. lejáró út 17.55, 

Balatonkenese, vá. 18.02, Balatonfűzfő, vá. 18.09, Balatonalmádi érk. 18.18, ind. 

18.20, Balatonfüred 18.40.  
 

1202 BUDAPEST – VÁRPALOTA – BERHIDA/VESZPRÉM – BALATONFÜRED 

országos autóbuszvonalon  

927 számú (Budapest 16.45, Balatonfüred 19.45) naponta közlekedő járat 5 perccel korábban 

indul, és Székesfehérvárig menetidő-korrekcióval közlekedik, a járat további 

menetrendje változatlan: Budapest 16.40, Székesfehérvár érk. 18.00, ind. 18.05, 

Várpalota 18.30, Berhida 18.52, Balatonalmádi érk. 19.21, ind. 19.22, Balatonfüred 

19.45. 

 

1204 BUDAPEST – SZÉKESFEHÉRVÁR – BAKONYCSERNYE – ZIRC  

országos autóbuszvonalon  

30 számú (Zirc 6.35, Budapest 9.30) naponta közlekedő járat munkaszüneti napok 

kivételével naponta 28 számmal Székesfehérvárig lerövidítve közlekedik: Zirc 

$6.35, Bakonycsernye $7.14, Székesfehérvár $8.08. A járat munkaszüneti napokon 

változatlan menetrend szerint közlekedik: +Zirc 6.35, Budapest +9.30. 

 

1205 BUDAPEST – SZÉKESFEHÉRVÁR – VÁRPALOTA – VESZPRÉM 

emeltszintű országos autóbuszvonalon  

18 számú (Veszprém $19.15, Budapest $21.15) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járatot a továbbiakban 108 járatszámmal az ÉNYKK Zrt. 

közlekedteti: Veszprém $19.15, Székesfehérvár érk. $20.00, ind. $20.05, Budapest 

$21.15.  

101 számú (Budapest 12.15, Veszprém 14.30) naponta közlekedő járat a továbbiakban csak 

szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik, változatlan menetrenddel: 

Budapest 12.15, Veszprém 14.30. Munkanapokon a járatot Budapest – 

Székesfehérvár viszonylatban a 843 járatszámmal a KNYKK Zrt. közlekedteti.  

102 számú (Veszprém 9.00, Budapest 11.15) naponta közlekedő járat a továbbiakban csak 

szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik, változatlan menetrenddel: 

Veszprém 9.00, Budapest 11.15. Munkanapokon a járatot 844 járatszámmal a 

KNYKK Zrt. közlekedteti.  

105 számú (Budapest 22.00, Veszprém 0.05) naponta közlekedő járat 5 perccel később indul 

és menetidő korrekcióval közlekedik: Budapest 22.05, Székesfehérvár érk. 23.19, 

ind. 23.20, Várpalota érk. 23.44, ind. 23.45, Veszprém 0.10.   

107 számmal  új járat közlekedik naponta ’Budapest, Népliget aut. áll.’-ról 20.05 órakor 

Székesfehérvár – Várpalota útvonalon Veszprémbe, a leállításra kerülő 1230/429 

számú járat Budapest – Veszprém szakaszának pótlásaként: Budapest 20.05, 

Székesfehérvár érk. 21.15, ind. 21.20, Várpalota érk. 21.47, ind. 21.48, Veszprém 

22.15.  
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114 számú (Veszprém ‘15.25, Budapest ‘17.55) ’tanév tartama alatt a hetek utolsó 

munkanapján’ közlekedő járat leáll.  

201 számú (Budapest $10.45, Veszprém $13.00) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat Budapest – Székesfehérvár között leáll, Székesfehérvár – 

Veszprém között 7943/254 számmal kerül meghirdetésre: Székesfehérvár $12.05, 

Várpalota $12.33, Veszprém $13.00.  

202 számú (Várpalota .6.30, Budapest .8.15) munkanapi járat továbbiakban 7510/202 

járatszámmal, ’Várpalota (Inota) Radnóti u.’ megállóhely érintésével, 

Székesfehérvárig lerövidítve közlekedik: Várpalota .6.30, Várpalota (Inota) 

Radnóti u. .6.35, Székesfehérvár .7.02.  

215 számú (Budapest +13.15, Veszprém +15.30) munkaszüneti napi járat – a VOLÁNBUSZ 

Zrt. által szabadnapokon közlekedtetett 15 számú járattal egybeolvadva – 

továbbiakban szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik: Budapest *13.15, 

Veszprém *15.30   

206 számú (Veszprém O13.15, Budapest O15.30) szabadnapi járatot továbbiakban a KNYKK 

Zrt. közlekedteti.  

213 számú (Budapest O16.00, Veszprém O18.06) szabadnapi járat leáll.  

217 számú (Székesfehérvár ,8.00, Veszprém ,9.01) iskolai előadási napi járat továbbiakban 

Székesfehérvár – Várpalota között  7510/217 (Székesfehérvár ,8.00, Csór ,8.16, 

Várpalota ,8.26), Várpalota – Veszprém között  7315/528 (Várpalota $8.30, 

Veszprém $9.01) járatszámmal kerül meghirdetésre. (H_)  

214 számú (Veszprém .16.30, Budapest .18.45) munkanapi járat Várpalota – Budapest 

között leáll, Veszprém – Várpalota között 7315/319 járatszámmal kerül 

meghirdetésre: Veszprém .16.30, Várpalota .16.58     

216 számú (Várpalota O17.05, Budapest O18.50) szabadnapi járat leáll.   

227 számú (Budapest 19.45, Székesfehérvár 20.55, Várpalota 21.22, Veszprém 21.47) naponta 

közlekedő járat 20 perccel korábban indul és a 209, 219 számú járatok 

megállóhelyeit érintve közlekedik: Budapest 19.25, Székesfehérvár 20.35, 

Várpalota 21.02, Veszprém 21.27    

209 számú (Budapest ‹19.15, Székesfehérvár érk. ‹20.30, ind. ‹20.35, Várpalota érk. ‹21.01, 

ind. ‹21.04, Veszprém, aut. áll. ‹21.30) ’tanév tartama alatt a hét első 

munkanapját megelőző nap kivételével naponta’ jelzéssel közlekedő járat 

munkaszüneti napok kivételével naponta leáll. A járat továbbiakban a 219 

számú járattal egybeolvadva munkaszüneti napokon, leszállók jelentkezése 

esetén ’Veszprém, József A. u.’ elnevezésű megállóhelyig közlekedik: Budapest 

+19.15, Székesfehérvár érk. +20.30, ind. +20.35, Várpalota érk. +21.01, ind. +21.04, 

Veszprém, aut. áll. +21.30, Veszprém, József A. u. +21.35   

401 számú (Budapest +10.45, Veszprém +13.00) munkaszüneti napi járat leáll.  

 

1206 BUDAPEST – VESZPRÉM – ZIRC emeltszintű országos autóbuszvonalon  

2 számú (Zirc +18.20, Budapest +21.15) munkaszüneti napi járatot továbbiakban 102 

járatszámmal az ÉNYKK Zrt. közlekedteti: Zirc, aut. áll. +18.20, Zirc, Rákóczi tér 

érk. +18.22, ind. +18.32, Veszprém, aut. áll. érk. +19.05, ind. +19.15, Székesfehérvár, 

aut. áll. érk. +20.00, ind. +20.05, Budapest, Népliget +21.15. 
 

1212 BUDAPEST – TAPOLCA – KESZTHELY-HÉVÍZ / SÜMEG  

emeltszintű országos autóbuszvonalon  

734 számú munkaszüneti napi járat Tapolca és Veszprém között menetidő korrekcióval 

közlekedik, valamint +13.35 órakor megáll az ’Öskü, aut. vt.’ elnevezésű 

megállóhelynél: Sümeg +11.25, Tapolca +11.55, Veszprém érk. +13.09, ind. +13.15, 

Várpalota +13.45, Székesfehérvár érk. +14.14, ind. +14.20, Budapest +15.30 
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749 számú naponta közlekedő járat Székesfehérvárig menetidő korrekcióval közlekedik, 

további menetrendje változatlan: Budapest 21.25, Székesfehérvár érk. 22.30, ind. 

22.40, Várpalota érk. 23.06, ind. 23.09, Veszprém érk. 23.35, ind. 23.40, Tapolca 0.40 

 

1224 BUDAPEST – VESZPRÉM – TAPOLCA – SÜMEG emeltszintű országos autóbuszvonalon  

415 számú (Budapest *14.45, Sümeg *19.15) szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő 

járatot továbbiakban Tapolca helyett Devecseren át a VOLÁNBUSZ Zrt. 

közlekedteti. (HH)  

420 számú (Sümeg $5.30, Budapest $10.00) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat továbbiakban a naponta 5.55 órakor induló, és Tapolca helyett 

Devecseren át közlekedő 1230/420 számú új járat részeként kerül meghirdetésre: 

Sümeg 5.55, Devecser 6.28, Ajka érk. 6.45, ind. 6.50,  Veszprém érk. 7.35, ind. 7.45, 

Budapest 10.00 (_H) 

422 számú (Sümeg +5.30, Budapest +10.00) munkaszüneti napi járat továbbiakban a naponta 

5.55 órakor induló, és Tapolca helyett Devecseren át közlekedő 1230/420 számú új 

járat részeként kerül meghirdetésre: Sümeg 5.55, Devecser 6.28, Ajka érk. 6.45, 

ind. 6.50,  Veszprém érk. 7.35, ind. 7.45, Budapest 10.00 (_H) 

 

Fenti módosításokkal egyidejűleg  

az 1224 BUDAPEST – VESZPRÉM – TAPOLCA – SÜMEG  

emeltszintű országos autóbuszvonal megszüntetésre kerül. 

 

1229 BUDAPEST – VESZPRÉM – PÁPA emeltszintű országos autóbuszvonalon  

213 számú (Budapest 16.15, Székesfehérvár érk. 17.30, ind. 17.45, Várpalota 18.12, Veszprém 

érk. 18.40, ind. 18.45, Pápa 19.47) naponta közlekedő járat 15 perccel korábban 

indul, Székesfehérvárig menetidő-korrekcióval közlekedik, a további megálló–

helyeket 10 perccel korábban érinti: Budapest 16.00, Székesfehérvár érk. 17.20, ind. 

17.35, Várpalota 18.02, Veszprém érk. 18.30, ind. 18.35, Pápa 19.40.   

246 számú (Pápa ‘9.10, Budapest ‘12.35) ’tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján’ 

jelzéssel közlekedő járat leáll. 

 

1230 BUDAPEST – VESZPRÉM – DEVECSER – SÜMEG emeltszintű országos autóbuszvonalon 

415 számú (Budapest .14.45, Sümeg .18.40) munkanapi járatot továbbiakban a 

VOLÁNBUSZ Zrt. közlekedteti.  

466 számú  (Sümeg $11.50, Budapest $15.45) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat leáll. (H_)  

429 számú  (Budapest 20.15, Sümeg 00.05) naponta közlekedő járat leáll, fekvésében 

továbbiakban az új 1205/107 számú járat közlekedik Veszprémig. (_H)  

458 számú (Ajka .5.30, Budapest .8.15) munkanapi járat 5 perccel később indul, és 

Balatonalmádi érintésével közlekedik: Ajka .5.35, Veszprém érk. .6.15, 

ind. .6.20, Balatonalmádi .6.40, Budapest .8.30 (H_)  

456 számú (Ajka O10.30, Veszprém érk. O11.20, ind. O11.25, Budapest O13.25) szabadnapi 

járat Veszprém-Budapest között módosított útvonalon, Balatonalmádi érintésével 

közlekedik: Ajka O10.30, Veszprém érk. O11.10, ind. O11.15, Balatonalmádi O11.35, 

Budapest O13.25 (H_) 

439 számú (Budapest $17.15, Székesfehérvár érk. $18.25, ind. $18.26, Várpalota érk. $18.49, 

ind. $18.50, Veszprém érk., $19.22, ind. $19.23, Ajka $20.03) munkaszüneti 

napok kivételével naponta közlekedő járt 15 perccel korábban indul, és menetidő 

korrekcióval közlekedik: Budapest $17.00, Székesfehérvár érk. 18.15, ind. 18.20, 

Várpalota érk. 18.43, ind. 18.45, Veszprém érk. 19.12, ind. 19.15, Ajka $19.55. A 

járat megáll a ’Székesfehérvár, Zombori út’és ’Székesfehérvár, Király sor’ 

elnevezésű megállóhelyeknél is. (_H)  

 



5 

 

467 számú (Budapest 17.45, Sümeg 21.43) naponta közlekedő járat 5 perccel korábban indul, 

és Székesfehérvárig menetidő korrekcióval közlekedik, a járat további 

menetrendje változatlan: Budapest 17.40, Székesfehérvár érk. 19.00, ind. 19.05, 

Várpalota érk. 19.31, ind. 19.34, Veszprém érk. 20.01, ind. 20.05, Sümeg 21.43. (_H)  

445 számú (Budapest $13.00, Veszprém $15.00) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat leáll.  

425 számú (Várpalota Q14.45, Devecser Q16.21) ’tanév tartama alatt a hetek első 

munkanapját megelőző napon’ jelzéssel közlekedő járat leáll.  
 

1240 BUDAPEST – SZÉKESFEHÉRVÁR – VESZPRÉM – AJKA – SÜMEG  

emeltszintű országos autóbuszvonalon 

107 számmal új járat közlekedik naponta: Budapest 15.40, Székesfehérvár érk. 17.00, ind. 17.05, 

Várpalota 17.30, Veszprém érk. 17.55, ind. 18.05, Herend 18.25, Ajka 18.50, Devecser 

19.05, Sümeg 19.33. A járat a VOLÁNBUSZ Zrt. azonos fekvésben közlekedő 

1240/7 számú járatát váltja ki.  
 

1243 BUDAPEST – VESZPRÉM – SÁRVÁR – SZOMBATHELY 

emeltszintű országos autóbuszvonalon  

264 számú (Devecser Q18.30, Budapest Q21.45) ’tanév tartama alatt a hetek első 

munkanapját megelőző napon’ jelzéssel közlekedő járat leáll. 
 

1251 BUDAPEST – BAKONYCSERNYE – ZIRC – BAKONYBÉL – PÁPA 

emeltszintű országos autóbuszvonalon  

217 számú (Budapest ‘15.00, Pápa ‘19.01) ’tanév tartama alatt a hetek utolsó 

munkanapján’ jelzéssel közlekedő járat leáll. 
 

1623 ZALAEGERSZEG – KESZTHELY – TAPOLCA – PÁPA – GYŐR  

országos autóbuszvonalon  

814 számú (Győr 15.05, Tapolca érk. 17.15, ind. 17.20, Keszthely 17.55) naponta közlekedő 

járat munkanapokon változatlan menetrend szerint (Győr .15.05, Tapolca érk. 

.17.15, ind. .17.20, Keszthely .17.55), szabad- és munkaszüneti napokon 818 

járatszámmal Tapolcáig lerövidítve közlekedik: Győr *15.05, Tapolca *17.15 

 

1625 ZALAEGERSZEG – KESZTHELY – TAPOLCA – VESZPRÉM  

regionális autóbuszvonalon  

302 számmal új járat közlekedik szabadnapokon: Tapolca O18.35, Keszthely érk. O19.15, ind. 

O19.20, Hévíz O19.35, Zalacsány O19.54, Nagykapornak O20.04, Zalaegerszeg 

O20.20 

304 számmal új járat közlekedik munkaszüneti napokon: Tapolca +18.35, Keszthely érk. 

+19.15, ind. +19.20, Hévíz +19.35, Zalacsány +19.54, Nagykapornak +20.04, 

Alsónemesapáti +20.13, Zalaegerszeg +20.25 
 

1732 VESZPRÉM – TAPOLCA – VÁRVÖLGY – KESZTHELY – HÉVÍZ  

regionális autóbuszvonalon  

663 számú (Veszprém .8.15, Tapolca érk. .9.27, ind. .9.30, Keszthely .10.20) munkanapi 

járat Veszprém – Tapolca között leáll (az eljutást a VOLÁNBUSZ Zrt. 1240/1 

számú járata biztosítja), Tapolca – Keszthely között 6350/564 számon kerül 

meghirdetésre: Tapolca .9.30, Keszthely .10.20 

637 számú (Veszprém $16.20, Tapolca érk. $17.41, ind. $17.43, Keszthely $18.35) 

munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat munkanapokon 

változatlan menetrend szerint közlekedik (Veszprém .16.20, Tapolca érk. .17.41, 

ind. .17.43, Keszthely .18.35), szabadnapokon a 627 számú járatba beolvadva 

Tapolcáig lerövidítve közlekedik: Veszprém *16.20, Tapolca  *17.31.  
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627 számú (Veszprém +16.20, Tapolca érk. +17.31, ind. +17.33, Keszthely +18.20) 

munkaszüneti napi járat továbbiakban menetidő korrekcióval és Tapolcáig 

lerövidítve, szabad- és munkaszüneti napokon jelzéssel közlekedik: Veszprém 

*16.20, Tapolca  *17.31. A járat csatlakozást biztosít a Tapolcáról *17.43 

órakor Várvölgyön keresztül Keszthelyre közlekedő 6350/674 számú járatra.  
 

1733 VESZPRÉM – TAPOLCA – KESZTHELY – HÉVÍZ regionális autóbuszvonalon  

844 számú (Hévíz .11.40, Keszthely .11.55, Tapolca érk. .12.50, ind. .13.00, Veszprém 

.14.10) munkanapi járat .13.20 órakor indul és csökkentett megállóhely 

számmal közlekedik: Hévíz .13.20, Keszthely .13.35, Tapolca érk. .14.10, ind. 

.14.20, Veszprém .15.20 

 

1736 VESZPRÉM – KESZTHELY – NAGYKANIZSA regionális autóbuszvonalon  

113 számú naponta közlekedő járat 15 perccel később közlekedik: Veszprém 7.15, Tapolca 

érk. 8.15, ind. 8.20, Balatongyörök 8.44, Keszthely érk. 9.00, ind. 9.05, Hévíz érk. 

9.20, ind. 9.25, Zalaapáti 9.43, Zalakaros 10.10, Nagykanizsa 10.40 
 

 

 

 

 

REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK 
 

6216 ZALAEGERSZEG – NAGYKAPORNAK – HÉVÍZ – KESZTHELY  

regionális autóbuszvonalon  

522 számú (Keszthely $19.20, Hévíz $19.35, Zalacsány $19.54, Nagykapornak $20.04, 

Zalaegerszeg $20.20) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 

továbbiakban munkanapokon közlekedik: Keszthely .19.20, Hévíz .19.35, 

Zalacsány .19.54, Nagykapornak .20.04, Zalaegerszeg .20.20. A járat 

szabadnapokon azonos időadatokkal a Tapolcáról Zalaegerszegre közlekedő 

1625/302 járat részeként közlekedik. 

622 számú (Keszthely +19.20, Hévíz +19.35, Zalacsány +19.54, Nagykapornak +20.04, 

Alsónemesapáti +20.13, Zalaegerszeg +20.25) munkaszüneti napi járat 

továbbiakban azonos időadatokkal a Tapolcáról Zalaegerszegre közlekedő 

1625/304 járat részeként közlekedik. 

 

6248 ZALAEGERSZEG – GELLÉNHÁZA – PETRIKERESZTÚR – LENTI   

regionális autóbuszvonalon  

848 számú munkanapi járat továbbiakban ’a hetek első munkanapja kivételével 

munkanapokon’ jelzéssel közlekedik: Lenti W7.45, Zalaegerszeg W8.35. Az eljutást 

a hetek első munkanapján azonos időpontban az 1185/26 számú, Budapestre 

közlekedő emeltszintű országos járat biztosítja. 

 

6250 ZALAEGERSZEG – GELLÉNHÁZA – SZENTKOZMADOMBJA  

regionális autóbuszvonalon  

123 számú (Zalaegerszeg /18.30, Gellénháza /18.53) a hetek utolsó munkanapján közlekedő 

járat leáll. (H_)  

 

6350 TAPOLCA – VÁRVÖLGY – KESZTHELY – [HÉVÍZ] regionális autóbuszvonalon  

674 számmal új járat közlekedik szabad- és munkaszüneti napokon: Tapolca *17.43, Vállus 

*18.07, Várvölgy *18.10, Keszthely * 18.30. A járat Tapolcán csatlakozást vesz a 

Veszprémből *17.31 órakor érkező 1732/627, és a 17.35 órakor Budapestről 

érkező 1212/715 számú járattól. 
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6361 HÉVÍZ – KESZTHELY – BALATONGYÖRÖK – BALATONEDERICS – TAPOLCA  

regionális autóbuszvonalon  

846 számmal új járat közlekedik munkanapokon: Tapolca .18.35, Keszthely .19.15. A járat 

Keszthelyen csatlakozást ad a .19.20 órakor Zalaegerszegre induló 6216/522 

számú járatra. 

837 számmal új járat közlekedik munkanapokon: Keszthely .19.30, Tapolca .20.08. A járat 

csatlakozást vesz a Zalaegerszegről 19.30 órakor Keszthelyre érkező 6216/629 

számú járatról, továbbá csatlakozást ad a Tapolcáról .20.10 órakor 

Veszprémbe induló 7370/328 számú járatra. 

 

7315 VESZPRÉM – VÁRPALOTA regionális autóbuszvonalon  

528 számú (Várpalota ‚8.30, Veszprém ‚9.01) ’szabadnapokon, valamint tanszünetben 

munkanapokon’ jelzéssel közlekedő járat közlekedése iskolai előadási napokra is 

kiterjesztésre kerül, továbbiakban a járat változatlan időadatokkal munkaszüneti 

napok kivételével naponta közlekedik: Várpalota $8.30, Veszprém $9.01 (H_) 

378 számmal új járat közlekedik szabadnapokon: Várpalota O18.30, Öskü O18.42, Veszprém 

O19.00. 

319 számmal új járat közlekedik munkanapokon: Veszprém .16.30, Öskü .16.48, Várpalota 

.16.58 

 

7370 VESZPRÉM – PULA – TAPOLCA regionális autóbuszvonalon 

982 számú (Tapolca .6.10, Nagyvázsony .6.49, Veszprém .7.15) munkanapi járat leáll. Az 

eljutást a VOLÁNBUSZ Zrt. Zalaszentgrótról Budapestre közlekedő járata 

biztosítja.  

 

7389 VESZPRÉM – HEREND – AJKA regionális autóbuszvonalon  

459 számú (Veszprém .22.15, Ajka .23.15) munkanapi járat 5 perccel később indul és a 

szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő 469 számú (Veszprém *22.20, Ajka 

*23.20) járatba beolvadva, menetidő korrekcióval naponta közlekedik: 

Veszprém 22.20, Ajka 23.17. (_H) A járat csatlakozást vesz a Budapestről  22.15 

órakor Veszprémbe érkező 1205/107 számú járatról. 

 

7397 VESZPRÉM – VÁROSLŐD – AJKA – DEVECSER-SÜMEG/NYIRÁD-TAPOLCA 

regionális autóbuszvonalon  

177 számú (Veszprém *16.55, Sümeg *18.45) szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő 

járat leáll. (_H)  

187 számú (Veszprém .16.55, Tapolca .18.43) munkanapi járat a továbbiakban naponta 

közlekedik: Veszprém 16.55, Tapolca 18.43 (H_)  

 

7510 (8080) SZÉKESFEHÉRVÁR – CSÓR – VÁRPALOTA  

regionális autóbuszvonalon 

202 számmal új járat közlekedik munkanapokon ’Várpalota (Inota) Radnóti u.’ megállóhely 

érintésével: Várpalota .6.30, Várpalota (Inota) Radnóti u. .6.35, Székesfehérvár 

.7.02.   

217 számmal új járat közlekedik iskolai előadási napokon: Székesfehérvár ,8.00, Csór ,8.16, 

Várpalota ,8.26 

 

7736 TAPOLCA – UZSA – SÜMEG regionális autóbuszvonalon  

597 számú (Tapolca .18.45, Sümeg .19.15) munkanapi járat a továbbiakban naponta 

közlekedik: Tapolca 18.45, Sümeg 19.15 
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7836 AJKA – HALIMBA – TAPOLCA – BADACSONYTOMAJ/HÉVÍZ 

regionális autóbuszvonalon  

822 számmal új járat közlekedik naponta: Tapolca 6.00, Nyirád 6.20, Ajka 6.43. A járat a 

Tapolca helyett Devecseren át Budapestre közlekedő 1224/420, 422 számú 

járatokat pótolja. 

827 számmal új járat közlekedik naponta: Ajka 8.00, Nyirád 8.27, Tapolca 8.50 

 

7943 (8083) PÁPA – VESZPRÉM – VÁRPALOTA – SZÉKESFEHÉRVÁR  

regionális autóbuszvonalon 

501 számú (Pápa 4.20, Székesfehérvár 7.15) naponta közlekedő járat Pápa és Veszprém között 

7391/342 (Pápa 4.20, Bakonyjákó 4.43, Veszprém 5.25) számmal kerül 

meghirdetésre, Veszprém és Székesfehérvár között leáll.  

502 számú (Székesfehérvár 7.25, Pápa 9.28) naponta közlekedő járat Székesfehérvár és 

Veszprém között leáll, Veszprém és Pápa között 7391/359 számmal kerül 

meghirdetésre: Veszprém 8.25, Bakonyjákó 9.05, Pápa 9.28. 

252 számmal új járat közlekedik munkanapokon Csór, Várpalota és Öskü érintése nélkül: 

Székesfehérvár .7.05, Veszprém .7.50.  

254 számmal új járat közlekedik munkaszüneti napok kivételével naponta: Székesfehérvár 

$12.05, Várpalota $12.33, Veszprém $13.00.   

 

 
Jelmagyarázat: 

 naponta Q tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon 

. munkanapokon W a hetek első munkanapja kivételével munkanapokon 

* szabad-és munkaszüneti napokon d a hetek utolsó munkanapján 

O szabadnapokon ‚ szabadnapokon, valamint tanszünetben munkanapokon 

+ munkaszüneti napokon ‘ tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján 

, iskolai előadások napján ’ tanév tartama alatt munkanapokon 

- tanszünetben munkanapokon H_ az induló járat helyi vonallal közös szakaszon helyijárati bérlettel  

$ munkaszüneti napok kivételével naponta  vagy helyi menetjeggyel is igénybe vehető 

" a hetek első munkanapján _H az érkező járat helyi vonallal közös szakaszon helyijárati bérlettel  

/ a hetek utolsó munkanapján  vagy helyi menetjeggyel is igénybe vehető 

2 leszállók jelentkezése esetén HH a járat az induló, és érkező helyi vonallal közös szakaszon  

3 felszállók jelentkezése esetén  helyijárati bérlettel vagy helyi menetjeggyel is igénybe vehető 

 

Szombathely, 2019. május 30.                  ÉNYKK Zrt. 
     SZOMBATHELY 


