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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. – 05 / 2018-2019. Érvényes: 2019. szeptember 1-től  
 

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

 

TÁVOLSÁGI   (ORSZÁGOS és REGIONÁLIS)  

JÁRATOK MÓDOSÍTÁSAI 
 

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

regionális autóbuszvonalon  

8 számú (Balatonfüred 5.50, Zalaegerszeg 8.10) naponta közlekedő járat a Keszthely – 

Hévíz szakaszon menetidő korrekcióval közlekedik: Balatonfüred, aut. áll. 5.50, 

Keszthely, aut. áll. érk. 7.12, ind. 7.15, Hévíz, aut. áll. érk. 7.30, ind. 7.30, 

Zalaegerszeg, aut. áll. 8.10. 

 

1636 KESZTHELY – VASVÁR – SZOMBATHELY – BÜKFÜRDŐ  

regionális autóbuszvonalon 

101 számú (Keszthely .5.05, Bükfürdő .8.20) munkanapi járat leszálló utasok jelentkezése 

esetén megáll ’Bük, Bevásárlóközpont’ elnevezésű megállóhelyen. 

 

1666 SZOMBATHELY – HÉVÍZ – KESZTHELY – PACSA – NAGYKANIZSA 

regionális autóbuszvonalon 

1 számú (Szombathely, aut. áll. 6.35, Keszthely, aut. áll. 8.50) naponta közlekedő járat 

leszállási igény esetén 27.31 órakor megáll ’Csehimindszent, temető’ elnevezésű 

megállóhelyen. 

 

1668 SZOMBATHELY – ZALAEGERSZEG – KAPOSVÁR – PÉCS  

országos autóbuszvonalon 

8 számú (Pécs, aut. áll. 16.00, Szombathely, aut. áll. 21.05) naponta közlekedő járat 

menetrendje ’Pécs, aut. áll.’ és ’Körmend, aut. áll.’ megállóhelyek között 

változatlan, ’Körmend, aut. áll.’-tól 5 perccel korábban 20.30 órakor indul 

tovább: Pécs, aut. áll. 16.00, Körmend, aut. áll. érk. 20.29, ind. 20.30, Szombathely, 

aut. áll. 21.00 

 

1713 GYŐR – SÜMEG – ZALAEGERSZEG  

országos autóbuszvonalon  

828 számú (Zalaegerszeg, aut. áll. .9.30, Győr .13.35) munkanapi járat .11.38 órakor 

megáll ’Káptalanfa, orvosi rendelő’ elnevezésű megállóhelyen. 
 

1740 VESZPRÉM – SIÓFOK – DOMBÓVÁR – PÉCS  

országos autóbuszvonalon 

117 számú (Veszprém 5.45, Siófok érk. 6.40, ind. 6.45, Pécs 9.10) naponta közlekedő járat 

Veszprém és Siófok között 5 perccel korábban közlekedik, további menetrendje 

változatlan: Veszprém 5.40, Siófok érk. 6.35, ind. 6.45, Pécs 9.10. A járat Siófokon 

átszállást biztosít Kaposvár irányába. 
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ZALA MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK 
 

Új megállóhely létesítés: 

 Nemesnép, harangláb 

 

Megállóhelynév átnevezés: 

 a továbbiakban Alsónemesapáti, kh. megállóhely új elnevezése Alsónemesapáti, központ 

 

 

6205 ZALAEGERSZEG – ALIBÁNFA – PETHŐHENYE – ZALAEGERSZEG / NEMESAPÁTI 

regionális autóbuszvonalon 

255 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedik: 

Zalaegerszeg ,14.45, Alibánfa ,15.01, Pethőhenye ,15.09, Zalaegerszeg ,15.25 

(H_) 

355 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedik: 

Zalaegerszeg -14.45, Zalaszentlőrinc -15.02, Alibánfa -15.12, Pethőhenye -15.17, 

Zalaegerszeg -15.32 (H_) 

 

6214 ZALAEGERSZEG – NAGYKAPORNAK – BEZERÉD – PÓKASZEPETK 

regionális autóbuszvonalon 

176 számú munkaszüneti napokon közlekedő járat ’Alsónemesapáti, központ’ betéréssel 

közlekedik: Pókaszepetk, posta +12.23, Nagykapornak, aut. vt. +12.51, 

Alsónemesapáti, központ +13.05, Zalaegerszeg, aut. áll. +13.20 (_H)  

273 számú munkaszüneti napokon közlekedő járat ’Alsónemesapáti, központ’ betéréssel 

közlekedik: Zalaegerszeg, aut. áll. +11.20, Alsónemesapáti, központ +11.34, 

Kisbucsa, aut. ford. +11.41, Nagykapornak, aut. vt. +11.49, Bezeréd, aut. ford. +12.02, 

Pókaszepetk, posta +12.23 (H_)  

275 számú szabadnapi járat menetidő korrekcióval közlekedik: Zalaegerszeg O15.00, 

Alsónemesapáti O15.15, Kisbucsa O15.22, Nagykapornak O15.31, Bezeréd O15.46, 

Gyűrűs O15.56, Zalaistvánd O16.04 (H_) 

 

6217 [ZALAEGERSZEG] – NAGYKAPORNAK – ZALACSÁNY – ZALASZENTLÁSZLÓ – 

ZALASZENTGRÓT regionális autóbuszvonalon 

353 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat beolvad a 6217/343 számú iskolai 

előadási napokon közlekedő járatba: Zalaegerszeg .11.20, Zalacsány .11.59 (H_) 

 

6246 [ZALAEGERSZEG] – BAK – HAHÓT – NAGYKANIZSA  

regionális autóbuszvonalon 

430 számú (Nagykanizsa .5.25, Bak .6.19, Zalaegerszeg .6.43) munkanapi járat 

megáll ’Bocfölde, Bogárd’, ’Zalaegerszeg, Déli ipartelep’, ’Zalaegerszeg, Flex A’ 

és ’Zalaegerszeg, MOL Nyrt. bej. út’ elnevezésű megállóhelyeknél. 

 

6248 ZALAEGERSZEG – GELLÉNHÁZA – PETRIKERESZTÚR – LENTI 

regionális autóbuszvonalon 

742 számmal új járat indul ’külön rendeletre’ korlátozó jellel: Lenti, aut. áll. F21.50, Nova, 

iskola F22.04 

529 számmal új járat indul ’külön rendeletre’ korlátozó jellel: Nova, iskola F22.10, Lenti, aut. 

áll. F22.23 

 

6277 ZALAEGERSZEG – ZALALÖVŐ – ŐRISZENTPÉTER regionális autóbuszvonalon  

515 számú munkanapi járat 10 perccel korábban közlekedik: Zalaegerszeg .14.10, 

Zalaszentgyörgy .14.30, Zalalövő .14.45, Őriszentpéter .15.05  
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6278 ZALAEGERSZEG – BAGOD / BONCODFÖLDE – ZALALÖVŐ  

regionális autóbuszvonalon  

759 számú naponta közlekedő járat szabad- és munkaszüneti napokon változatlan 

menetrend szerint (Zalaegerszeg *20.15, Zalalövő *21.01), munkanapokon 749 

járatszámmal 5 perccel korábban indul, menetidő korrekcióval közlekedik és 

minden esetben betér Keménfa településre: Zalaegerszeg .20.10, Kávás 2.20.30, 

Zalaszentgyörgy .20.33, Salomvár .20.38, Keménfa .20.43, Zalalövő .20.55 A 

járat csatlakozást ad ’Keménfa, bej. út’ megállóhelyen a 6278/522 számú járatra. 

(H_) 

511 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat beolvad a 6278/521 számú iskolai 

előadási valamint munkaszüneti napokon közlekedő járatba: Zalaegerszeg !5.30, 

Zalalövő !6.05 (H_) 

 

6360 HÉVÍZ – KESZTHELY – BALATONGYÖRÖK regionális autóbuszvonalon 

463 számú munkanapi járat 5 perccel korábban közlekedik: Keszthely .8.30, 

Balatongyörök .9.00 (H_) 

778 számú munkanapi járat 5 perccel korábban indul, Keszthelytől változatlan menetrend 

szerint közlekedik: Balatongyörök .9.00, Keszthely érk. .9.25, ind. .9.30, 

Hévíz .9.50 (HH)  

 

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

regionális autóbuszvonalon 

840 számú (Óhíd $4.49, Keszthely $5.35) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő 

járat megáll ’Dobogómajor II.’ elnevezésű megállóhelyen. (_H) 

845 számú (Keszthely .14.25, Sümeg .15.43) munkanapi járat megáll ’Dobogómajor II.’ 

elnevezésű megállóhelyen. 

 

6400 NAGYKANIZSA – ÚJUDVAR – GELSE – KACORLAK regionális autóbuszvonalon 

447 számú (Nagykanizsa, aut. áll. .16.05, Újudvar, templom .16.25) munkanapi járat leáll. Az 

eljutást a 25 perccel később közlekedő 6401/237 számú járat továbbra is 

biztosítja. (H_) 

384 számú (Újudvar, templom .16.40, Nagykanizsa aut. áll. .17.00) munkanapi járat leáll. Az 

eljutást a 6401/334 és 6401/434 számú járatok továbbra is biztosítják. (_H) 

 

6401 NAGYKANIZSA – GELSE – OROSZTONY / PACSA regionális autóbuszvonalon 

237 számú munkanapi járat ’Újudvar, templom’ megállóhely betérésével közlekedik: 

Nagykanizsa, aut. áll. .16.30, Újudvar, templom .16.46, Pacsa, aut. áll. .17.31 

334 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat ’Újudvar, templom’ megállóhely 

betérésével közlekedik, valamint beolvad a 6401/434 számú járatba: Pacsa, aut. áll. 

$16.35, Újudvar, templom $17.12, Nagykanizsa, aut. áll. $17.30 

263 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat beolvad a 6401/253 számú járatba: 

Nagykanizsa $11.00, Pacsa $11.58 (H_) 

 

6405 NAGYKANIZSA – GALAMBOK – ZALAKAROS – BALATONMAGYARÓD 

regionális autóbuszvonalon 

213 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat lerövidítve ’Zalakomár(Kiskomárom), 

kultúrház’ helyett ’Zalakaros, aut. áll.’ megállóhelyig közlekedik: 

Nagykanizsa ,18.25, Zalakaros ,19.15. Zalakarosról Zalakomárba az eljutást a 16 

perccel később közlekedő 6405/219 számú járat továbbra is biztosítja. 

 

6428 NAGYKANIZSA – MURAKERESZTÚR regionális autóbuszvonalon  

347 számú munkanapi járat 10 perccel később indul: Nagykanizsa .16.45, 

Murakeresztúr .17.20 (H_) 



4 

 

384 számú munkanapi járat 10 perccel később indul: Murakeresztúr .17.20, 

Nagykanizsa .17.55 (_H) 

 

6432 (5687) PÉCS – BARCS – NAGYKANIZSA  

regionális autóbuszvonalon  

220 számú munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedik: Nagykanizsa .5.30, Csurgó 

érk. és ind. .6.05, Barcs érk. .7.08, ind. .7.10, Szigetvár érk. .7.54, ind. .8.00, 

Pécs .8.40 

 

6435 NAGYKANIZSA – SZEPETNEK – LETENYE regionális autóbuszvonalon  

377 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat ’Becsehely, Kossuth u. 175.’ 

megállóhelyig meghosszabbítva közlekedik: Nagykanizsa -16.00, Sormás -16.10, 

Szepetnek -16.13, Tótszentmárton -16.34, Becsehely -16.38 

374 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat ’Becsehely, Kossuth u. 175.’ 

megállóhelytől meghosszabbítva közlekedik: Becsehely -16.48, Tótszentmárton 

érk. -16.52, ind. -17.01, Szepetnek -17.22, Nagykanizsa -17.35. A járat 

csatlakozást vesz a Letenyéről 16.40 órakor induló 6245/124 számú járatról. 

367 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat ’Becsehely, Kossuth u. 175.’ 

megállóhelyig meghosszabbítva közlekedik: Nagykanizsa ,16.00, Sormás ,16.10, 

Szepetnek 3,16.13, Tótszentmárton ,16.39, Becsehely ,16.43 

364 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat ’Becsehely, Kossuth u. 175.’ 

megállóhelytől meghosszabbítva közlekedik: Becsehely ,16.48, Tótszentmárton 

érk. ,16.52, ind. ,17.01, Szepetnek ,17.27, Nagykanizsa ,17.40. A járat 

csatlakozást vesz a Letenyéről 16.40 órakor induló 6245/114 számú járatról. 

547 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat 5 perccel később indul: 

Nagykanizsa ,16.45, Szepetnek ,16.58, Tótszentmárton ,17.21, Becsehely ,17.26, 

Letenye ,17.35 

347 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 5 perccel később indul: 

Nagykanizsa -16.45, Szepetnek -16.58, Tótszentmárton -17.21, Letenye -17.40 

429 számú (Nagykanizsa, aut. áll. .22.40, Szepetnek, Jókai u. 3. .22.55) munkanapi járat leáll. 

Az eljutást a 6435/549 számú járat továbbra is biztosítja. 

931 számú (Nagykanizsa, aut. áll. .5.45, Szepetnek, Jókai u. 3. .5.55) munkanapi járat leáll. 

Az eljutást az .5.30 órakor közlekedő 6435/531, illetve a ,6.00 órakor közlekedő 

6435/343 számú járatok továbbra is biztosítják.  

948 számú (Szepetnek, Jókai u. 3. .6.00, Nagykanizsa, aut. áll. .6.15) munkanapi járat leáll. 

Az eljutást az 5 perccel korábban közlekedő 6435/470 számú járat továbbra is 

biztosítja. 

474 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat Sormás érintésével közlekedik: 

Szepetnek ,16.20, Sormás ,16.25, Nagykanizsa ,16.35  

 

6440 NAGYKANIZSA – SORMÁS – LETENYE regionális autóbuszvonalon 

945 számú munkanapi járat 10 perccel később indul, és menetidő korrekcióval közlekedik: 

Nagykanizsa .11.50, Sormás .11.59, Letenye .12.20  

745 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat munkanapokon 

változatlan menetrend szerint (Nagykanizsa .14.25, Sormás .14.35, 

Letenye .14.55), szabadnapokon 755 járatszámmal, 10 perccel később 

közlekedik: Nagykanizsa O14.35, Sormás O14.45, Letenye O15.05  

777 számú munkanapi járat 10 perccel később közlekedik: Nagykanizsa .16.45, 

Rigyác .17.25 
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6454 NAGYKANIZSA – LETENYE – TORNYISZENTMIKLÓS / TORMAFÖLDE – LENTI 

regionális autóbuszvonalon 

976 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat Becsehely és Nagykanizsa között 

menetidő korrekcióval közlekedik: Letenye ,14.15, Becsehely ,14.25, 

Petrivente ,14.34, Sormás ,14.45, Nagykanizsa ,14.55  

937 számú szabadnapi járat Muraszemenye érintése nélkül közlekedik: Letenye O15.45, 

Csörnyeföld O16.01, Kerkaszentkirály O16.10, Tornyiszentmiklós O16.16, Lovászi 

O16.20, Lenti O16.35 (_H)  

354 számú munkanapi járat lerövidítve ’Kerkaszentkirály, aut. ford.’ megállóhely 

helyett ’Muraszemenye, bolt’ megállóhelytől indul: Muraszemenye, bolt .16.59, 

Letenye, aut. áll. .17.30 

 

6465 NAGYKANIZSA – HOMOKKOMÁROM – ZALASZENTBALÁZS  

regionális autóbuszvonalon 

556 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat 5 perccel korábban indul: 

Homokkomárom ,6.49, Nagykanizsa ,7.15 (_H) 

558 számú iskolai előadási napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel korábban 

indul: Homokkomárom J6.49, Nagykanizsa J7.15 

657 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat 5 perccel később indul: 

Nagykanizsa ,16.45, Magyarszerdahely ,17.07 (H_) 

674 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat 5 perccel később indul: 

Magyarszerdahely ,17.07, Homokkomárom ,17.23, Nagykanizsa ,17.45 

647 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 5 perccel később indul: 

Nagykanizsa -16.45, Magyarszerdahely -17.11, Börzönce -17.29, Zalaszentbalázs -

17.35 (H_) 

 

6470 NAGYKANIZSA – ZALASZENTBALÁZS – HAHÓT(Fakospuszta) 

regionális autóbuszvonalon 

664 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat ’Magyarszerdahely, templom’ 

megállóhelytől 2 perccel később indul tovább: Hahót, Deák u. 151-160. ,16.44, 

Magyarszerdahely, templom érk. ,17.06, ind. ,17.08, Magyarszerdahely, Szoc. 

O. ,17.13  

665 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat 3 perccel később közlekedik: 

Magyarszerdahely, Szoc. O. ,17.14, Zalaszentbalázs, börzöncei elág. ,17.36 

 

6520 LETENYE – MURASZEMENYE – CSÖRNYEFÖLD – KERKASZENTKIRÁLY 

regionális autóbuszvonalon 

387 számú munkanapi járat csak leszálló utasok jelentkezése esetén 

közlekedik ’Kerkaszentkirály, aut. ford.’ megállóhelyig: Letenye, aut. áll. .16.15, 

Muraszemenye, Csernec aut. ford. .16.32, Kerkaszentkirály, aut. ford. 2.16.37  

 

6521 LETENYE – CSÖRNYEFÖLD – BÁZAKERETTYE – LASZTONYA – 

BÁNOKSZENTGYÖRGY regionális autóbuszvonalon 

945 számú szabadnapi járat 10 perccel később indul, és Muraszemenye betéréssel 

közlekedik: Letenye, aut. áll. O15.05, Muraszemenye, bolt O15.21, Szentmargitfalva, 

Fő u. 14. O15.28, Lispeszentadorján, bolt O15.38  

 

6553 LENTI – CSÖMÖDÉR – NOVA regionális autóbuszvonalon 

565 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat 20 perccel később indul: Lenti ,13.50, 

Iklódbördőce ,14.01, Páka ,14.11 A járat csatlakozást vesz a 13.45 órára érkező 

zalaegerszegi járattól. (H_)  
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6560 LENTI – CSÖMÖDÉR – PÁKA – BÁZAKERETTYE regionális autóbuszvonalon  

545 számú munkanapi járat 5 perccel később indul: Lenti .14.45, Páka .15.06, 

Pördefölde .15.21, Bázakerettye .15.37. A járat csatlakozást vesz a Letenye 

irányából 14.45 órakor érkező 6454/965 és 985 számú járatoktól. (H_)  

 

6565 LENTI – RÉDICS – BÖDEHÁZA regionális autóbuszvonalon  

453 számú munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedik: Lenti .6.10, Rédics .6.19, 

Bödeháza .6.34 (H_) 

563 számú munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedik: Lenti .11.55, Rédics 2.12.03, 

Szijártóháza .12.14, Bödeháza .12.22 (H_) 

557 számú szabadnapi járat menetidő korrekcióval közlekedik: Lenti O12.00, Rédics O12.09, 

Gosztola 2O12.22, Szijártóháza 2O12.42, Bödeháza 2O12.50 (H_) 

 

6580 LENTI – CSESZTREG – SZENTGYÖRGYVÖLGY – ŐRISZENTPÉTER – ZALALÖVŐ 

regionális autóbuszvonalon  

504 számú iskolai előadási napi járat az újonnan létesített ’Nemesnép, harangláb’ 

megállóhely betérésével közlekedik: Magyarszombatfa, aut. vt. ,6.50, 

Szentgyörgyvölgy, iskola ,7.03, Nemesnép, harangláb ,7.11, Csesztreg, aut. 

ford. ,7.24 

505 számú iskolai előadási napi járat az újonnan létesített ’Nemesnép, harangláb’ 

megállóhely betérésével közlekedik: Csesztreg, aut. ford. ,15.40, Nemesnép, 

harangláb ,15.53, Szentgyörgyvölgy, iskola ,16.00, Magyarszombatfa, aut. 

vt. ,16.12    

 

 

 

 

 

 

VAS MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK 
 

6600 SZOMBATHELY – PERENYE – GENCSAPÁTI regionális autóbuszvonalon  

6 számú (Perenye, aut. vt. .6.40, Szombathely, aut. áll. .7.00) munkanapi járat 

tanszünetben munkanapokon 8 járatszámmal 3 perccel korábban közlekedik: 

Perenye, aut. vt. -6.37, Szombathely, aut. áll. -6.57. A járat iskolai előadási 

napokon változatlan menetrend szerint közlekedik: Perenye, aut. vt. ,6.40, 

Szombathely, aut. áll. ,7.00 

 

6604 SZOMBATHELY – PERENYE – LUKÁCSHÁZA – KŐSZEG  regionális autóbuszvonalon  

9 számú (Szombathely, aut. áll. .6.55, Lukácsháza, Kossuth u. ford. .7.34) munkanapi járat 

csak iskolai előadási napokon közlekedik: Szombathely, aut. áll. ,6.55, Lukácsháza, 

Kossuth u. ford. ,7.34 

2 számú (Lukácsháza, Kossuth u. ford. .7.34, Szombathely, aut. áll. .8.05) munkanapi járat 

csak iskolai előadási napokon közlekedik: Lukácsháza, Kossuth u. ford. ,7.34, 

Szombathely, aut. áll. ,8.05  

 

6605 SZOMBATHELY – LUKÁCSHÁZA – KŐSZEG regionális autóbuszvonalon 

53 számú (Szombathely, aut. áll. 22.30, Kőszeg, Várkör 98. 23.11) naponta közlekedő 

járat ’Kőszeg, aut. áll.’ megállóhelytől csak leszállók jelentkezése esetén 

közlekedik tovább: Szombathely, aut. áll. 22.30, Kőszeg, aut. áll. 23.07, Kőszeg, 

Várkör 98. 223.11 
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6611 SZOMBATHELY – KŐSZEGPATY – CSEPREG – BÜK – PERESZNYE  

regionális autóbuszvonalon 

9 számú (Szombathely, aut. áll. 11.55, Bükfürdő, aut. áll. 12.47) naponta közlekedő járat 5 

perccel korábban indul, menetidő korrekcióval közlekedik és leszállási igény 

esetén megáll a ’Csepregi elág.’ megállóhelynél: Szombathely, aut. áll. 11.50, 

Bükfürdő, aut. áll. 12.43  

 

6640 SZOMBATHELY – RUM – KÁM regionális autóbuszvonalon 

57 számú (Szombathely, aut. áll. ,7.10, Rum, aut. vt. ,8.07) iskolai előadási napi járat 

’Tanakajd, aut. ford.’ érintése nélkül közlekedik, és beolvad a tanszünetben 

munkanapokon közlekedő 6640/9 számú járatba: Szombathely, aut. áll. .7.10, 

Rum, aut. vt. .8.03 

58 számú (Kám, aut. ford. ,15.28, Szombathely, aut. áll. ,16.30) iskolai előadási napi járat 

’Tanakajd, aut. ford.’ érintése nélkül közlekedik, és beolvad a tanszünetben 

munkanapokon közlekedő 6640/32 számú járatba: Kám, aut. ford. .15.28, 

Szombathely, aut. áll. .16.30 

 

6645 SZOMBATHELY – RUM – MEGGYESKOVÁCSI regionális autóbuszvonalon  

21 számú (Szombathely, aut. áll. .16.25, Meggyeskovácsi, aut. ford. .17.15) munkanapi 

járat ’Vasszécseny, orvosi rendelő’, ’aut. vt.’ és ’Ady Endre u.’ megállóhelyek 

érintésével közlekedik, viszont nem áll meg ’Vasszécseny, mezőgazdasági övezet’ 

megállóhelyen. A járat ’Csempeszkopács, aut. vt.’ és ’Meggyeskovácsi, aut. ford.’ 

megállóhelyek között 2 perccel később közlekedik: Szombathely, aut. áll. .16.25, 

Meggyeskovácsi, aut. ford. .17.17 

 

6648 SZOMBATHELY – RUM – KÁM – NAGYTILAJ regionális autóbuszvonalon  

19 számú (Szombathely, aut. áll. ’18.55, Nagytilaj, aut. ford. ’20.11) a tanév tartama alatt 

munkanapokon közlekedő járat 5 perccel korábban indul, ’Vasszécseny, orvosi 

rendelő’, ’aut. vt.’ és ’Ady Endre u.’ megállóhelyek érintésével közlekedik, 

viszont nem áll meg ’Vasszécseny, mezőgazdasági övezet’ megállóhelyen. A járat 

menetrendje ’Csempeszkopács, aut. vt.’-től változatlan: Szombathely, aut. áll. 

’18.50, Nagytilaj, aut. ford. ’20.11 

 

6654 SZOMBATHELY – SOROKPOLÁNY – EGYHÁZASHOLLÓS – VASVÁR   

regionális autóbuszvonalon   

3 számú (Szombathely, aut. áll. ,6.55, Kisunyom, aut. vt. ,7.08) iskolai előadási napi járat 

leáll. A járatot a vele azonos időben induló 1667/1 számú járat pótolja. 

6 számú (Kisunyom, aut. vt. ,7.09, Balogunyom, aut. ford. ,7.14, Szombathely, aut. áll. 

,7.30.) iskolai előadási napokon közlekedő járat leáll. A járatot pótolja 

’Kisunyom, aut. vt.’ megállóhelytől a vele közel azonos időben közlekedő 6654/4 

számú járat, illetve ’Balogunyom, aut. ford.’ megállóhelytől az új 6663/26 számú 

járat, amely valamennyi érintett megállóhelyen 12 perccel korábban megáll. 

 

6660 SZOMBATHELY – BALOGUNYOM/JÁK – KÖRMEND regionális autóbuszvonalon 

31 számú  (Szombathely, aut. áll. 6.10, Körmend, aut. áll. 7.03) naponta közlekedő járat 5 

perccel korábban indul, menetidő korrekcióval közlekedik, 

menetrendje ’Szombathely, ÉNYKK Zrt.’ megállóhelytől változatlan: 

Szombathely, aut. áll. 6.05, Körmend, aut. áll. 7.03 

33 számú  (Szombathely, aut. áll. 14.10, Körmend, aut. áll. 15.03) naponta közlekedő járat 5 

perccel korábban indul, menetidő korrekcióval közlekedik, 

menetrendje ’Szombathely, ÉNYKK Zrt.’ megállóhelytől változatlan: 

Szombathely, aut. áll. 14.05, Körmend, aut. áll. 15.03 
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35 számú  (Szombathely, aut. áll. h22.10, Körmend, aut. áll. h23.03) XII. 24. és 31. kivételével 

naponta közlekedő járat 5 perccel korábban indul, menetidő korrekcióval 

közlekedik, menetrendje ’Szombathely, ÉNYKK Zrt.’ megállóhelytől változatlan: 

Szombathely, aut. áll. h22.05, Körmend, aut. áll. h23.03 

42 számú  (Körmend, aut. áll. 4.45, Szombathely, aut. áll. 5.40) naponta közlekedő járat 

menetidő korrekcióval közlekedik, menetrendje ’Körmend, aut. áll.’ 

és ’Szombathely, Ipartelep bej. út (Zanati út)’ megállóhelyek között 

változatlan, ’Szombathely, aut. áll.’-ra 5 perccel később érkezik: Körmend, aut. 

áll. 4.45, Szombathely, aut. áll. 5.45 

44 számú  (Körmend, aut. áll. 12.45, Szombathely, aut. áll. 13.40) naponta közlekedő járat 

menetidő korrekcióval közlekedik, menetrendje ’Körmend, aut. áll.’ 

és ’Szombathely, Ipartelep bej. út (Zanati út)’ megállóhelyek között 

változatlan, ’Szombathely, aut. áll.’-ra 5 perccel később érkezik: Körmend, aut. 

áll. 12.45, Szombathely, aut. áll. 13.45 

46 számú  (Körmend, aut. áll. h20.45, Szombathely, aut. áll. h21.40) XII. 24. és 31. kivételével 

naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedik, 

menetrendje ’Körmend, aut. áll.’ és ’Szombathely, Ipartelep bej. út (Zanati út)’ 

megállóhelyek között változatlan, ’Szombathely, aut. áll.’-ra 5 perccel később 

érkezik: Körmend, aut. áll. h20.45, Szombathely, aut. áll. h21.45 

39 számmal  új iskolai előadási napi gyorsjárat közlekedik: Szombathely, aut. áll. ,6.35, Ják, 

Majnóti út ,6.48, Ják, aut. vt. ,6.51 

 

6663 SZOMBATHELY – JÁK – SZENTPÉTERFA regionális autóbuszvonalon 

1 számú  (Szombathely, aut. áll. $5.10, Szentpéterfa, Gorica $5.40) munkaszüneti napok 

kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később közlekedik: Szombathely, 

aut. áll. $5.15, Szentpéterfa, Gorica $5.45 (H_) 

26 számmal  új iskolai előadási napi járat közlekedik: Ják, aut. vt. ,6.52, Balogunyom, aut. 

ford., ,7.02, Szombathely, aut. áll. ,7.18 

 

6680 SZOMBATHELY – NÁRAI – PORNÓAPÁTI regionális autóbuszvonalon 

3 számú (Szombathely, aut. áll. .13.55, Nárai, felső .14.10) munkanapi járat 5 perccel 

korábban közlekedik: Szombathely, aut. áll. .13.50, Nárai, felső .14.05 

4 számú (Nárai, felső .14.10, Szombathely, aut. áll. .14.25) munkanapi járat 5 perccel 

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

változatlan időpontban érkezik: Nárai, felső .14.05, Szombathely, aut. áll. .14.25 

 

6702 KŐSZEG – PERESZNYE – ZSIRA – CSEPREG – BÜKFÜRDŐ regionális autóbuszvonalon 

26 számú (Bük, vá. +12.25, Répcevis, aut. ford. +12.46) munkaszüneti napokon közlekedő 

járat 5 perccel később indul: Bük, vá. +12.30, Répcevis, aut. ford. +12.51 

 

6706 KŐSZEG – CSEPREG – TORMÁSLIGET – SIMASÁG – ÚJKÉR  

regionális autóbuszvonalon 

2 számú (Újkér, kh. $4.12, Kőszeg, aut. áll. $5.13) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat nem érinti ’Újkér, kh.’ megállóhelyet. A járat ’Újkér, 

kápolna’, ’ABC’, ’templom’ útvonalon közlekedik, menetrendje ’Újkér, Alszopor 

aut. ford.’ megállóhelytől változatlan: Újkér, kápolna $4.12, Újkér, ABC $4.13, 

Újkér, templom $4.15, Újkér, Alszopor aut. ford. $4.19, Kőszeg, aut. áll. $5.13 

1 számú (Csepreg, Promenád .6.00, Újkér, kh. .6.27) munkanapi járat ’Újkér, kh.’ 

helyett ’Újkér, templom’ megállóhelyig közlekedik: Csepreg, Promenád .6.00, 

Újkér, templom .6.27 

4 számú (Újkér, kh. .6.43, Kőszeg, aut. áll. .7.45) munkanapi járat ’Újkér, kh.’ 

helyett ’Újkér, templom’ megállóhelytől indul változatlan időpontban: Újkér, 

templom .6.45, Kőszeg, aut. áll. .7.45 
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3 számú (Kőszeg, aut. áll. .11.20, Újkér, kh. .12.24) munkanapi járat nem érinti ’Újkér, 

ABC’ és ’Újkér, kh.’ megállóhelyet: Kőszeg, aut. áll. .11.20, Újkér, templom .12.21 

6 számú (Újkér, kh. -12.25, Kőszeg, aut. áll. -13.25) tanszünetben munkanapokon 

közlekedő járat ’Újkér, kh.’ helyett ’Újkér, templom’ megállóhelytől indul 

változatlan időpontban: Újkér, templom -12.27, Kőszeg, aut. áll. -13.25 

14 számú (Újkér, kh. ,12.25, Kőszeg, aut. áll. ,13.45) iskolai előadási napokon közlekedő 

járat ’Újkér, kh.’ helyett ’Újkér, templom’ megállóhelytől indul változatlan 

időpontban: Újkér, templom ,12.27, Kőszeg, aut. áll. ,13.45 

7 számú (Kőszeg, aut. áll. $14.35, Újkér, kh. $15.37) munkaszüneti napok kivételével 

naponta közlekedő járat munkanapokon ’Simaság, aut. vt.’ megállóhelyig 

lerövidítve közlekedik: Kőszeg, aut. áll. .14.35, Simaság, aut. vt. .15.26. 

Szabadnapokon 6706/13 járatszámmal változatlan időpontban indul és ’Újkér, 

kápolna’ megállóhelyig közlekedik: Kőszeg, aut. áll. O14.35, Újkér, kápolna 

O15.33. ’Simaság, aut. vt.’ megállóhelyen átszállás biztosított a 7230/18 számú 

Újkéren át Sopronba induló járatra. 

10 számú (Újkér, kh. .15.50, Kőszeg, aut. áll. .16.55) munkanapi járat lerövidítve ’Simaság, 

aut. vt.’ megállóhelytől indul .16.02 óra helyett 25 perccel korábban: Simaság, aut. 

vt..15.37, Kőszeg, aut. áll. .16.30. A járatra átszállás biztosított a 7230/29 számú 

Sopronból Újkéren át ’Simaság, aut. vt.’ megállóhoz .15.37 órakor érkező járatról 

9 számú (Kőszeg, aut. áll. .16.30, Újkér, kh. .17.29) munkanapi járat nem érinti ’Újkér, 

ABC’, ’Újkér, templom’ és ’Újkér, kh.’ megállóhelyet. ’Újkér, Alszopor aut. ford.’ 

megállóhely után ’Újkér, kápolna’ megállóhelyig közlekedik: Kőszeg, aut. 

áll. .16.30, Újkér, kápolna .17.25 

12 számú (Újkér, kh. .20.27, Csepreg, Promenád .21.00) munkanapi járat nem érinti ’Újkér, 

kh.’ megállóhelyet. A járat ’Újkér, kápolna’, ’ABC’, ’templom’ útvonalon 

közlekedik, menetrendje ’Újkér, Alszopor aut. ford.’ megállóhelytől változatlan: 

Újkér, kápolna .20.27, Újkér, ABC .20.28, Újkér, templom .20.30, Újkér, Alszopor 

aut. ford. .20.34, Csepreg, Promenád .21.00 

11 számú (Csepreg, Promenád .22.38, Újkér, kh. .23.12) munkanapi járat nem érinti ’Újkér, 

ABC’, ’Újkér, templom’ és ’Újkér, kh.’ megállóhelyet. ’Újkér, Alszopor aut. ford.’ 

megállóhely után ’Újkér, kápolna’ megállóhelyig közlekedik: Csepreg, 

Promenád .22.38, Újkér, kápolna .23.08 

 

6744 SÁRVÁR – TOMPALÁDONY – BŐ – BÜKFÜRDŐ – CSEPREG regionális autóbuszvonalon 

17 számú (Sárvár, aut. áll. L13.45, Csepreg, Promenád L14.25) a hetek utolsó iskolai előadási 

napján közlekedő járat leáll. A járatot részben pótolja a ’Sárvár, aut. áll.’-ról 

13.45 órakor ’Bük, vasútállomás’-ig közlekedő 6744/19 számú járat. 

18 számú (Csepreg, Promenád L14.30, Sárvár, aut. áll. L15.15) a hetek utolsó iskolai előadási 

napján közlekedő járat leáll. A járatot pótolja a ’Csepreg, Promenád’-ról 14.31 

órakor induló 6708/27 és ’Bükfürdő, aut. áll.’-ról 14.47 órakor induló 6745/8 járat. 

 

6760 SÁRVÁR – NAGYSIMONYI – CELLDÖMÖLK regionális autóbuszvonalon 

13 számú (Sárvár, aut. áll. 14.45, Celldömölk, vá. 15.27) naponta közlekedő járat vasúti 

csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel később közlekedik: Sárvár, aut. áll. 14.50, 

Celldömölk, vá. 15.32 
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS 

MÓDOSÍTÁSOK 
 

Új megállóhely létesítés: 

 Fertőboz, Kisboz 

 Győr, Fehérvári út 137. 

 

7010 (8645) GYŐR – RÉTALAP – BÁBOLNA regionális autóbuszvonalon  

46 számú munkanapi járat Bőny és Győr között menetidő korrekcióval közlekedve Győrbe 

5 perccel később érkezik: Rétalap, aut. ford. .12.25, Bőny, faluközpont .12.35, 

Győr, aut. áll. .13.15 

 

7020 (8647) GYŐR – MEZŐÖRS – KISBÉR – BAKONYSZOMBATHELY  

regionális autóbuszvonalon  

27 számú munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedve Kisbérre 5 perccel korábban 

érkezik: Győr, aut. áll. .10.30, Kisbér, aut. áll. .11.35 

36 számú munkanapi járat 5 perccel korábban indul: Mindszentpuszta, aut. ford. .6.35, 

Győr, aut. áll. .7.15  

 

7025 GYŐR – GYŐRSÁG – TÁPSZENTMIKLÓS regionális autóbuszvonalon  

23 számú (Győr $11.10, Tápszentmiklós $12.05) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat az újonnan létesített ’Győr, Fehérvári út 137.’ elnevezésű 

megállóhelyen $11.19 órakor megáll. (H_) 

27 számú (Győr .15.10, Győrság .15.43) munkanapi járat az újonnan létesített ’Győr, 

Fehérvári út 137.’ elnevezésű megállóhelyen .15.19 órakor megáll. (H_) 

77 számú (Győr ,16.30, Pázmándfalu ,17.07) iskolai előadási napokon közlekedő járat az 

újonnan létesített ’Győr, Fehérvári út 137.’ elnevezésű megállóhelyen ,16.39 

órakor megáll. (H_) 

177 számú (Győr -16.30, Tápszentmiklós -17.27) tanszünetben munkanapokon közlekedő 

járat az újonnan létesített ’Győr, Fehérvári út 137.’ elnevezésű megállóhelyen -

16.39 órakor megáll. (H_) 

28 számú (Tápszentmiklós 9.10, Győr 10.10) naponta közlekedő járat az újonnan 

létesített ’Győr, Fehérvári út 137.’ elnevezésű megállóhelyen 9.56 órakor megáll. 

(_H) 

30 számú (Tápszentmiklós .6.25, Győr .7.20) munkanapi járat az újonnan létesített ’Győr, 

Fehérvári út 137.’ elnevezésű megállóhelyen .7.07 órakor megáll. (_H) 

86 számú (Győrság .15.10, Győr .15.44) munkanapi járat az újonnan létesített ’Győr, 

Fehérvári út 137.’ elnevezésű megállóhelyen .15.33 órakor megáll. (_H) 

88 számú (Tápszentmiklós ,7.50, Győr ,8.42) iskolai előadási napokon közlekedő járat az 

újonnan létesített ’Győr, Fehérvári út 137.’ elnevezésű megállóhelyen ,8.29 

órakor megáll. (_H) 

 

7030 GYŐR – PANNONHALMA – RAVAZD – GYŐRASSZONYFA  

regionális autóbuszvonalon  

39 számú (Győr, aut. áll. .17.30, Győrasszonyfa, községháza .18.19) munkanapi járat 

Pannonhalmán át közlekedik Győrasszonyfára és nem érinti ’Écs, 

községháza’, ’Pannonhalmi elágazás’ és ’Ravazd, presszó’ elnevezésű 

megállóhelyeket: Győr, aut. áll. .17.30, Pannonhalma, takarékszövetkezet .18.02, 

Győrasszonyfa, községháza .18.24  
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7040 GYŐR – TÉNYŐ – SOKORÓPÁTKA – GIC – PÁPATESZÉR regionális autóbuszvonalon  

66 számú (Gic, vajgyár .17.45, Sokorópátka, újtelep .17.52) munkanapi járat leáll.  

57 számú nyári tanszünetben munkanapokon közlekedő járat leszálló utas jelentkezése 

esetén Gic településig közlekedik, egyéb esetben Sokorópátkáig: Győr, aut. áll. 

w16.20, Sokorópátka, újtelep w17.14, Gic-Hathalom, vá. bej.út 2 w17.21, Gic, 

vajgyár 2 w17.22 (H_)  

157 számú tanév tartama alatt munkanapokon közlekedő járat leszálló utas jelentkezése 

esetén Gic településig közlekedik, egyéb esetben Sokorópátkáig: Győr, aut. áll. 

’16.40, Sokorópátka, újtelep ’17.34, Gic-Hathalom, vá. bej.út 2 ’17.41, Gic, 

vajgyár 2 ’17.42 (H_)  

 

7043 GYŐR – KORONCÓ regionális autóbuszvonalon  

30 számú (Koroncó, haraszti elág. ’4.37 Győr, aut. áll ’5.15) tanév tartama alatt 

munkanapokon közlekedő járat leáll. (_H)  

 

7080 GYŐR – ENESE – TÁRNOKRÉTI – BŐSÁRKÁNY – CSORNA regionális autóbuszvonalon  

67 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat ’Bősárkány, iskola’ 

helyett ’Bősárkány, aut. ford.’ megállóhelyig közlekedik: Győr, aut. áll. $15.05, 

Bősárkány, aut. ford. $16.05  

167 számú munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat ’Bősárkány, iskola’ 

helyett ’Bősárkány, aut. ford.’ megállóhelytől közlekedik: Bősárkány, aut. ford. 

$16.20, Csorna, aut. ford. $16.42  

 

7084 GYŐR – LÉBÉNY – BŐSÁRKÁNY – CSORNA regionális autóbuszvonalon  

112 számú munkanapi járat ’Győr, Budai út, Árkád üzletház’ és ’Győr, Budai út, szeszgyár’ 

megállóhelyek érintése nélkül közlekedik: Bősárkány, aut. ford. .20.10, Győr, Audi 

gyár, 4-es porta .21.21  

179 számú munkanapi járat ’Győr, Budai út, szeszgyár’ és ’Győr, Budai út, Árkád üzletház’ 

megállóhelyek érintése nélkül közlekedik: Győr, Audi gyár, 4-es porta. .22.25, 

Bősárkány, orvosi rendelő .23.41  

 

7086 GYŐR – MOSONMAGYARÓVÁR regionális autóbuszvonalon  

104 számú (Mosonmagyaróvár, városháza ,6.10, Győr, aut. áll ,7.00) iskolai előadási napokon 

közlekedő járat leáll. 

203 számú (Győr, aut. áll ,7.00, Mosonmagyaróvár, aut. végáll. ,7.55) iskolai előadási 

napokon közlekedő járat leáll. 

10 számú tanszünetben munkanapokon közlekedő járat a 34 és 8 számú járatokkal 

egybeolvadva továbbiakban ’Mosonszentmiklós, aut. ford.’ betéréssel, 

munkanapokon közlekedik: Mosonmagyaróvár, aut. végáll. .11.35, 

Mosonszentmiklós, aut. ford. .12.21, Győr, aut. áll .12.55  

 

7090 GYŐR – ÁSVÁNYRÁRÓ – DARNÓZSELI – MOSONMAGYARÓVÁR 

regionális autóbuszvonalon  

366 számú szabadnapi járat változatlan indulási és érkezési időpontok mellett menetidő 

korrekcióval közlekedik: Mosonmagyaróvár O15.45, Győr, aut. áll. O17.13 

98 számú naponta közlekedő járat 5 perccel később közlekedik: Mosonmagyaróvár, aut. 

végáll. 9.40, Győr, aut. áll. 11.08 

108 számú (Darnózseli ,6.27, Győr ,7.20) iskolai előadási napi járat megáll ,6.55 órakor 

a ’Győrzámoly, Akác út’, ,6.59 órakor a ’Győrzámoly, Iskola utca’ elnevezésű 

megállóhelyeken. 

132 számú (Ásványráró ,6.40, Győr ,7.21) iskolai előadási napi járat megáll ,6.59 órakor 

a ’Győrzámoly, Akác út’, ,7.03 órakor a ’Győrzámoly, Iskola utca’ elnevezésű 

megállóhelyeken. 
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7160 KAPUVÁR – MAGYARKERESZTÚR regionális autóbuszvonalon  

51 számú (Kapuvár .14.32, Magyarkeresztúr .15.02) munkanapi járat megáll .14.35 órakor 

a ’Kapuvár, Diadal Kft.’ elnevezésű megállóhelyen. 

 

7210 SOPRON – FERTŐD – KAPUVÁR regionális autóbuszvonalon  

143 számú (Sopron, aut. áll -13.30, Kapuvár, aut. áll. -14.40) tanszünetben munkanapokon 

közlekedő járat a 7210/89 számú járattal azonos fekvésben közlekedik, és minden 

érintett megállóhelyen megáll: Sopron, aut. áll -13.30, Kapuvár, aut. áll. -14.44 

(H_)  

97 számú (Sopron, aut. áll. ,6.45, Fertőd, templom ,7.42) iskolai előadások napján közlekedő 

járat ,7.13 órakor megáll az újonnan létesült ’Fertőboz, Kisboz’ elnevezésű 

megállóhelyen. (H_)  

 

7230 SOPRON – LÖVŐ – ÚJKÉR – IVÁN regionális autóbuszvonalon  

18 számú naponta közlekedő járat 2 perccel később közlekedik: Iván alsó 15.17, Sopron, aut. 

áll. 16.26  

 

7256 MOSONMAGYARÓVÁR – LIPÓT – HÉDERVÁR regionális autóbuszvonalon  

125 számú (Mosonmagyaróvár, aut. végáll. ,14.15, Halászi, templom ,14.28) iskolai előadási 

napokon közlekedő járat leáll. (H_)  

124 számú (Halászi, templom ,14.28, Mosonmagyaróvár, aut. végáll. ,14.40) iskolai előadási 

napokon közlekedő járat leáll. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK 
 

6395 KESZTHELY – HÉVÍZ – ZALASZÁNTÓ – SÜMEG  

regionális autóbuszvonalon  

440 számú (Sümegprága, bolt .4.49, Keszthely, aut. áll. .5.35) munkanapi járat 

meghosszabbítva ’Sümeg, aut. áll.’ megállóhelytől indulva közlekedik, további  

menetrendje változatlan: Sümeg, aut. áll. .4.35, Sümegprága, bolt .4.49, Keszthely, 

aut. áll. .5.35 

 

7341 VESZPRÉM – FELSŐÖRS – BALATONALMÁDI  

regionális autóbuszvonalon  

374 számú (Balatonalmádi 16.15, Veszprém 16.45) naponta közlekedő járat szabad és 

munkaszüneti napokon változatlan menetrend szerint közlekedik, 

munkanapokon 378 járatszámmal, és 25 perccel később indulva közlekedik: 

Balatonalmádi, aut. áll. .16.40, Felsőörs, aut. vt. .16.53, Veszprém, aut. áll. .17.10. 

 

7369 VESZPRÉM – ZÁNKA-KÖVESKÁL VÁ. – TAPOLCA  

regionális autóbuszvonalon  

344 számú (Tapolca $15,25, $Zánka 16.29) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat $16.25 órakor megáll ’Zánka, Rákóczi út’ elnevezésű 

megállóhelyen. 
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7380 VESZPRÉM – HEREND – SZENTGÁL / CSEHBÁNYA  

regionális autóbuszvonalon  

691 számú (Veszprém .5.23, Szentgál .5.56) munkanapi járat .5.32 órakor megáll 

’Veszprém, BALLUFF’ elnevezésű megállóhelyen. 

640 számú (Szentgál .4.25, Veszprém .4.56) munkanapi járat .4.48 órakor megáll 

’Veszprém, BALLUFF’ elnevezésű megállóhelyen. 

770 számú (Herend, Majolikagyár ,5.50, Veszprém ,6.25) iskolai előadási napokon 

közlekedő járat ,6.17 órakor megáll ’Veszprém, BALLUFF’ elnevezésű 

megállóhelyen. 

678 számú (Herend ,6.53, Veszprém ,7.15) iskolai előadási napokon közlekedő járat ,7.08 

órakor megáll ’Veszprém, BALLUFF’ elnevezésű megállóhelyen. 

798 számú (Szentgál *7.10, Veszprém *7.43) szabad és munkaszüneti napokon közlekedő 

járat *7.35 órakor megáll ’Veszprém, BALLUFF’ elnevezésű megállóhelyen. 

638 számú (Herend ,7.25, Veszprém ,7.45) iskolai előadási napokon közlekedő járat ,7.37 

órakor megáll ’Veszprém, BALLUFF’ elnevezésű megállóhelyen.  

708 számú (Szentgál ,7.35, Veszprém ,8.06) iskolai előadási napokon közlekedő járat ,7.58 

órakor megáll ’Veszprém, BALLUFF’ elnevezésű megállóhelyen. 

656 számú (Szentgál $14.10, Veszprém $14.43) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat $14.35 órakor megáll ’Veszprém, BALLUFF’ elnevezésű 

megállóhelyen. 

686 számú (Herend ,14.25, Veszprém ,14.48) iskolai előadási napokon közlekedő járat 

,14.40 órakor megáll ’Veszprém, BALLUFF’ elnevezésű megállóhelyen. 

714 számú (Herend .18.45, Veszprém .19.08) munkanapi járat .19.00 órakor megáll 

’Veszprém, BALLUFF’ elnevezésű megállóhelyen. 

785 számú (Veszprém, Bakony Művek .14.23, Szentgál .14.53) munkanapi járat menetidő 

korrekcióval közlekedik: Veszprém, Bakony Művek .14.23, Márkó, Kálvária u. 

.14.33, Bánd, kultúrház .14.36, Herend, aut. vt. érk. .14.40, ind. .14.40, Szentgál, 

aut. ford. .14.48. 

 

7387 VESZPRÉM - SÜMEG – VINDORNYASZŐLŐS  

regionális autóbuszvonalon  

380 számú (Vindornyaszőlős, posta 5.00, Sümeg, aut. áll. érk. 5.19, ind. 5.20, Veszprém, aut. áll. 

7.17) naponta közlekedő járat Sümegig változatlan (Vindornyaszőlős, posta 5.00, 

Sümeg, aut. áll. 5.19), Sümeg és Veszprém között 370 járatszámmal szintén 

változatlan menetrend szerint közlekedik: Sümeg, aut. áll. 5.20, Veszprém, aut. áll. 

7.17 (_H) 

 

7405 ZIRC – BAKONYSZENTKIRÁLY – DUDAR – ZIRC regionális autóbuszvonalon  

601 számú (Bakonyszentkirály $5.10, Zirc $5.51) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat lerövidítve ’Dudar, bánya’ megállóhelyig közlekedik: 

Bakonyszentkirály $5.10, Dudar, bánya $5.32. A járat Dudar – Zirc viszonylatban 

7410/754 járatszámmal kerül meghirdetésre. 

 

7410 (8398) ZIRC – DUDAR – SZÁPÁR – BAKONYCSERNYE  

regionális autóbuszvonalon  

754 számmal új járat közlekedik munkaszüneti napok kivételével naponta: Dudar $5.35, 

Nagyesztergár $5.45, Zirc $5.52 

 

7754 SÜMEG – KARAKÓSZÖRCSÖK – PÁPA regionális autóbuszvonalon  

232 számú (Pápa *16.50, Iszkáz *17.39) szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat 

’Nóráp, kultúrotthon’ megállóhely érintésével közlekedik: Pápa *16.50, Nóráp 

*17.04, Pápasalamon *17.21, Nagyalásony *17.34, Iszkáz *17.48. (H_) 
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7802 AJKA – VÁROSLŐD – CSEHBÁNYA regionális autóbuszvonalon  

234 számú (Városlőd, ford. .18.00, Ajka, aut. áll. .18.26) munkanapi járat .18.16 órakor 

megáll ’Ajka,(Ajkarendek), Petőfi S. u.’ elnevezésű megállóhelyen. (_H) 

 

7803 AJKA – KISLŐD – VÁROSLŐD – F.GYEPŰ – B.JÁKÓ – NÉMETBÁNYA  

regionális autóbuszvonalon  

313 számú (Ajka, aut. áll. 17.40, Bakonyjákó, Rákóczi u. 90. 18.21) naponta közlekedő járat 5 

perccel később közlekedik: Ajka, aut. áll. 17.45, Városlőd, ford. 18.09, Farkasgyepü, 

TBC gyógyintézet 18.21, Bakonyjákó, Rákóczi u. 90. 18.26 (H_) 

 

7834 AJKA – HALIMBA – NYIRÁD regionális autóbuszvonalon  

313 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat 5 perccel később indul: Ajka, aut. áll. 

,12.05, Szőc, aut. ford. ,12.38 (H_) 

340 számú iskolai előadási napokon közlekedő járat 5 perccel később, és menetidő 

korrekcióval közlekedik: Szőc, aut. ford. ,12.40, Ajka, aut. áll. ,13.07 (_H) 

 

7847 AJKA – KOLONTÁR – DEVECSER – PUSZTAMISKE regionális autóbuszvonalon  

923 számú (Ajka, aut. áll. $11.55, Devecser $12.20, Pusztamiske, kultúrház $12.29) 

munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval 

közlekedik: Ajka $11.55, Devecser $12.15, Pusztamiske $12.25 

 

7864 TÜSKEVÁR – ISZKÁZ / KAMOND regionális autóbuszvonalon  

569 számú (Apácatorna, aut. vt. .7.25, Karakószörcsök, v. mh. .7.29) munkanapi járat 

továbbiakban 7886/569 járatszámmal kerül meghirdetésre: Apácatorna, aut. vt. 

.7.25, Karakószörcsök, v. mh. .7.28 

568 számú (Kamond, aut. vt. .7.00, Apácatorna, aut vt. .7.24) munkanapi járat továbbiakban 

7886/568 járatszámmal kerül meghirdetésre: Kamond, aut. vt. .7.00, Apácatorna, 

aut vt. .7.24 

176 számú (Iszkáz, kiscsőszi elág. .13.46, Tüskevár, aut. vt. .14.00) munkanapi járat 

továbbiakban a 7886/256 számú járattal összevonva kerül meghirdetésre: 

Jánosháza, aut. vt. .13.10, Iszkáz, kiscsőszi elág. .13.46, Tüskevár, aut. vt. .14.00 

156 számú (Karakószörcsök, v. mh. O13.55, Tüskevár, aut. vt. O14.00) szabadnapi járat 

továbbiakban 7886/156 járatszámmal kerül meghirdetésre: Karakószörcsök, v. mh. 

O13.55, Tüskevár, aut. vt. O14.00 

564 számú (Karakószörcsök, v. mh. .16.15, Tüskevár, aut. vt. .16.20) munkanapi járat 

továbbiakban 7886/564 járatszámmal kerül meghirdetésre: Karakószörcsök, v. mh. 

.16.15, Tüskevár, aut. vt. .16.20 

578 számú (Kamond, aut. vt. O14.26, Karakószörcsök, v. mh. O14.47) szabadnapi járat 

továbbiakban 7886/578 járatszámmal kerül meghirdetésre: Kamond, aut. vt. 

O14.26, Karakószörcsök, v. mh. O14.47 

 

Fenti módosításokkal egyidejűleg 

a 7864 TÜSKEVÁR – ISZKÁZ / KAMOND 

regionális autóbuszvonal megszüntetésre kerül. 

 

7886 KISCSŐSZ – KAMOND – JÁNOSHÁZA  

regionális autóbuszvonal új elnevezése 

TÜSKEVÁR – KERTA – KISCSŐSZ – KAMOND – JÁNOSHÁZA 

továbbá a 

256 számú (Jánosháza, aut. vt. .13.10, Iszkáz, kiscsőszi elág. .13.46) munkanapi járat a 

7864/176 számú járattal összevontan kerül meghirdetésre: Jánosháza, aut. vt. 

.13.10, Iszkáz, kiscsőszi elág. .13.46, Tüskevár, aut. vt. .14.00 
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7922 PÁPA – UGOD – BAKONYBÉL – ZIRC regionális autóbuszvonalon  

623 számú (Pápa $10.05, Bakonykoppány $10.46) munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekedő járat Bakonyszücsig meghosszabbítva közlekedik: Pápa $10.05, 

Nagytevel $10.22, Ugod $10.34, Bakonykoppány $10.46, Bakonyszücs $10.50. 

 

7930 PÁPA – KUP – NOSZLOP regionális autóbuszvonalon  

758 számú (Kup .21.00, Pápa .21.20) munkanapi járat meghosszabbítva Bakonypölöskéről 

indulva közlekedik: Bakonypölöske .20.55, Kup .21.00, Pápa .21.20. 

 

7991 NAGYDÉM – LOVÁSZPATONA – TÉT regionális autóbuszvonalon  

314 számú (Nagydém 15.55, Tét 16.23) naponta közlekedő járat menetidő-korrekcióval 

közlekedik: Nagydém aut. vt. 15.55, Lovászpatona, Rákóczi út 16.02, Gyömöre, 

Kossuth L. u. 16.10, Tét, garázs 16.20 

 

7996 KARAKÓSZÖRCSÖK – KÜLSŐVAT – CELLDÖMÖLK regionális autóbuszvonalon  

663 számú (Karakószörcsök, v. mh. O9.25, Celldömölk, vá. O10.23) szabadnapi járat vasúti 

csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel később közlekedik: Karakószörcsök, v. 

mh. O9.30, Celldömölk, aut. vt. O10.28.  

 

 

 

 

 
Jelmagyarázat: 

 naponta F külön rendeletre 

. munkanapokon J iskolai előadási napok kivételével naponta 

* szabad-és munkaszüneti napokon L a hetek utolsó iskolai előadási napján 

O szabadnapokon h XII.24. és 31. kivételével naponta 

 szabadnapok kivételével naponta w nyári tanszünetben munkanapokon 

+ munkaszüneti napokon ’ tanév tartama alatt munkanapokon 

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

- tanszünetben munkanapokon  vagy helyi menetjeggyel is igénybe vehető 

$ munkaszüneti napok kivételével naponta _H az érkező járat helyi vonallal közös szakaszon helyijárati bérlettel  

2 leszállók jelentkezése esetén  vagy helyi menetjeggyel is igénybe vehető 

3 felszállók jelentkezése esetén HH a járat az induló, és érkező helyi vonallal közös szakaszon  

   helyijárati bérlettel vagy helyi menetjeggyel is igénybe vehető 

 

Szombathely, 2019. augusztus 1.                    ÉNYKK Zrt. 
     SZOMBATHELY 


