
 
 

 

 

HELYI MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
 

PÁPA 
 

 

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. – H-PA-6/2018 Érvényes: 2018. május 13-tól 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy  

 
2018. május 13-tól (vasárnaptól) kezdődően 

 

 Pápa város helyi közlekedésében az alábbi 

menetrendi módosításokat vezetjük be. 

 
5 sz. vonalon közlekedő járatok: 
 

- Az autóbusz-állomástól induló járatok Termálfürdő – Rét utca 41. 

megállóhelyek érintésével TÜZÉP végállomásig, visszafelé a TÜZÉP-től a 

Vaszari út – Vasúti átjáró (Kálvária temető) – Termálfürdő – Autóbusz-állomás 

megállóhelyek érintésével közlekednek. 
 

 A helyi járatok a repülőteret nem érintik, az a 7908 sz. Pápa – Vaszar – 

Gecse útvonalon közlekedő helyközi járatokkal érhető el. 

 
Részletes információ a www.enykk.hu honlapon, az értesítő mellékletében, valamint 

Pápa, autóbusz-állomáson az elővételi pénztárban kapható: 
 

Pápa 

Szabadság utca 1. 

Tel: 89/324-811 

 

  

Szombathely, 2018. május 9. 

 

           ÉNYKK Zrt.  

                      SZOMBATHELY 

http://www.enykk.hu/


„5” vonal: Autóbusz-állomás – Termálfürdő - (Reptér) – Rét u. - Tüzép 

 

M.i. Megálló M.i. 

0 Autóbusz-állomás 9. kocsiállás 8 

2 Termálfürdő 6 

- Vasúti átjáró (Temető) 3 

- Vaszari út 2 

4 Erdészet - 

5 Állami gazdaság - 

6 Asztalos Ktsz. - 

7 Rét utca 19. - 

8 Rét utca 41. - 

9 TÜZÉP 0 

 

Autóbusz-állomásról indul:     

       

     15.35  

  

     

15.35 járat Autóbusz-állomás – Aradi u. – Tizedik u. (15.40) – Autóbusz állomás (Szabadság u.) 

(15.45) – Vasútállomás (15.51) – TÜZÉP (16.00) útvonalon közlekedik. 

 

TÜZÉP-től indul:      

      ▲ 7.30 ∆ 

       

   

     

▲ 7.30 járat TÜZÉP – Autóbusz-állomás (Szabadság u.) (7.39) – Aradi u. – Tizedik u.(7.44) – Aradi u. –

Autóbusz-állomás útvonalon közlekedik. 

∆ 7.30 járat TÜZÉP – Autóbusz-állomás (Szabadság u.) (7.39) útvonalon közlekedik. 

 

 
 


