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

TÁVOLSÁGI (ORSZÁGOS és REGIONÁLIS)
JÁRATOK MÓDOSÍTÁSAI
1562 PÉCS – NAGYATÁD – ZALAEGERSZEG országos autóbuszvonalon
107 számú
(Pécs Q19.00, Zalaegerszeg Q22.20) ’tanév tartama alatt a hetek első
munkanapját megelőző napon’ közlekedő járat megáll Q20.21 órakor ’Lábod,
felső’ elnevezésű megállóhelyen.

VAS MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK
6660 SZOMBATHELY – BALOGUNYOM / JÁK – KÖRMEND regionális autóbuszvonalon
22 számú
(Körmend, aut. áll. .17.30, Szombathely, aut. áll. .18.10) munkanapi járat 10
perccel korábban közlekedik: Körmend, aut. áll. .17.20, Szombathely, aut. áll.
.18.00

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS
MÓDOSÍTÁSOK
Új megállóhely létesítés:
 Gyömöre, iskola
7045 GYÖMÖRE – FELPÉC – KAJÁRPÉC új regionális autóbuszvonalon
1 számmal
új járat közlekedik iskolai előadási napokon: Gyömöre, iskola ,16.00, Felpéc,
vendéglő ,16.15, Kajárpéc, aut. ford. ,16.30

VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK

945 számú

6364 HÉVÍZ – KESZTHELY – BALATONGYÖRÖK – SZIGLIGET –
BALATONFÜRED/TAPOLCA regionális autóbuszvonalon
(Keszthely, aut. áll. $14.35, Tapolca, aut. áll. $15.55) munkaszüneti napok
kivételével naponta közlekedő járat $15.40 órakor megáll a ’Nemesgulács,
Tücsöktanya’ elnevezésű megállóhelyen.

6395 KESZTHELY – HÉVÍZ – ZALASZÁNTÓ – SÜMEG regionális autóbuszvonalon
440 számú
(Sümeg, aut. áll. .4.35, Keszthely, aut. áll. .5.35) munkanapi járat menetidő
korrekcióval közlekedik: Sümeg .4.35, Sümegprága, bolt érk. .4.44, ind. .4.45,
Hévíz, aut. áll. .5.20, Keszthely, aut. áll. .5.35
1

7752 SÜMEG – HOSZTÓT – KARAKÓSZÖRCSÖK – KERTA – KAMOND
regionális autóbuszvonalon
375 számú
(Sümeg, aut. áll. ,13.20, Kerta, vá. ,14.20) iskolai előadási napokon közlekedő
járat menetidő korrekcióval közlekedik: Sümeg, aut. áll. ,13.20, Csabrendek,
gyógyszertár érk. ,13.30, ind. ,13.32, Kerta, vá. ,14.20
545 számú

7842 AJKA – DEVECSER – SÜMEG regionális autóbuszvonalon
(Nemeshany, aut. v.t .13.15, Sümeg .13.40) munkanapi járat menetidő
korrekcióval közlekedik: Nemeshany, aut. vt. .13.15, Csabrendek, gyógyszertár
.13.29, Sümeg, aut. áll. .13.40) A járatról Csabrendek, gyógyszertár
megállóhelyen átszállás biztosított a 7752/375 számú járatra.
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