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TÁVOLSÁGI (ORSZÁGOS és REGIONÁLIS)
JÁRATOK MÓDOSÍTÁSAI
1190 BUDAPEST – BALATONALMÁDI – KESZTHELY – HÉVÍZ – ZALAEGERSZEG /
TAPOLCA emeltszintű országos autóbuszvonalon
közlekedő járatok nem állnak meg ’Keszthely, Egry J. u.’ megállóhelynél, továbbá a
(Budapest ‘16.15, Balatonalmádi érk. ‘17.50, ind. ‘17.55, Balatonfüred érk. és ind.
127 számú
‘18.10, Keszthely ‘19.25) ’tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján’
jelzéssel közlekedő járat leáll.
203 számmal új járat közlekedik ’a hetek első munkanapját megelőző napon’ jelzéssel
Tapolcáig: Budapest )21.25, Székesfehérvár )22.30, Balatonalmádi )23.20,
Balatonfüred )23.35, Révfülöp )24.00, Tapolca )0.30
130 számú
(Zalaegerszeg ^9.00, Budapest ^13.05) ’tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti
munkanapján, valamint a hetek utolsó munkanapján’ közlekedő járat megáll
^10.07 órakor Balatongyörök, bej. út megállóhelynél.
(Budapest Q21.00, Székesfehérvár Q22.15, Balatonalmádi Q23.05, Balatonfüred
3 számú
Q23.20, Keszthely Q0.20, Hévíz Q0.30, Zalaegerszeg Q1.10) ’tanév tartama alatt a
hetek első munkanapját megelőző napon’ jelzéssel közlekedő járat Székesfehérvár
érintését követően az M7-es autópályán közlekedik: Budapest Q21.00,
Székesfehérvár Q22.15, Keszthely 2Q23.35, Hévíz Q23.50, Zalaegerszeg Q0.30. Az
eljutást Balatonalmádi és Balatonfüred településekre az új 1190/203 számú járat
biztosítja.
1201 BUDAPEST– BALATONAKARATTYA – BALATONFÜRED – TIHANY
országos autóbuszvonalon
220 számú
’nyári tanszünetben a hetek utolsó munkanapján’ jelzéssel közlekedő járat
kibővítve, ’a hetek utolsó munkanapján’ jelzéssel közlekedik: Balatonfüred
d13.00, Balatonalmádi érk. d13.20, ind. d13.22, Budapest d15.10
225 számú
’nyári tanszünetben a hetek utolsó munkanapján’ jelzéssel közlekedő járat
kibővítve, ’a hetek utolsó munkanapján’ jelzéssel közlekedik: Budapest d16.15,
Balatonalmádi érk. d18.03, ind. d18.05, Balatonfüred d18.25
1212 BUDAPEST– TAPOLCA- KESZTHELY-HÉVÍZ/SÜMEG országos autóbuszvonalon
769 számú
(Budapest )21.25, Székesfehérvár )22.30, Veszprém )23.22, Tapolca )0.31) ’a
hetek első munkanapját megelőző napon’ jelzéssel közlekedő járat 1190/203
számmal Balatonfüreden át közlekedik: Budapest )21.25, Székesfehérvár )22.30,
Balatonalmádi )23.20, Balatonfüred )23.35, Révfülöp )24.00, Tapolca )0.30
744 számú
(Tapolca 17.15, Budapest 20.40) naponta közlekedő járat Tótvázsony-Veszprém
között menetidő korrekcióval közlekedik.
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749 számú

720 számú

naponta közlekedő járat Budapest-Székesfehérvár, valamint NagyvázsonyTapolca között menetidő korrekcióval közlekedve Tapolcára 5 perccel korábban
érkezik: Budapest 21.25, Székesfehérvár érk. 22.30, ind. 22.40, Veszprém érk. 23.35,
ind. 23.40, Nagyvázsony 00.02, Tapolca 00.40
naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedik Tótvázsonyi elág. és
Veszprém, aut. áll. között: Keszthely 4.00, Tapolca 4.40, Tótvázsonyi elág. 5.18,
Veszprém, aut. áll. érk. 5.33, ind 5.45, Budapest 8.00

1230 BUDAPEST– VESZPRÉM – DEVECSER - SÜMEG országos autóbuszvonalon
467 számú
naponta közlekedő járat Herend-Devecser között menetidő korrekcióval
közlekedik, további menetrendje változatlan: Budapest 17.45, Herend 20.27, Ajka
érk. 20.50, ind. 20.55, Devecser 21.15, Sümeg 21.43
1462 SZOLNOK – DUNAFÖLDVÁR - VESZPRÉM országos autóbuszvonalon
222 számú
naponta közlekedő járat Soltról 5 perccel később indul és menetidő korrekcióval
közlekedve Szolnokra változatlan időpontban érkezik: Veszprém 7.00,
Dunaföldvár érk. 8.59, ind. 9.00, Solt érk. 9.10, ind. 9.25, Kecskemét érk. 10.25, ind.
10.35, Szolnok 11.40
223 számú
naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedve Soltra 5 perccel
korábban érkezik, további menetrendje változatlan: Szolnok 13.20, Kecskemét
érk. 14.30, ind. 14.40, Solt érk. 15.35, ind. 15.50, Dunaföldvár érk. 16.00, ind. 16.01,
Veszprém 18.00
1510 SZEGED – SOLT – DUNAFÖLDVÁR/ DUNAÚJVÁROS – SZÉKESFEHÉRVÁR –
VESZPRÉM – PÁPA / BÜKFÜRDŐ országos autóbuszvonalon
202 számú
naponta közlekedő járat 10 perccel korábban indul és a Veszprém –
Dunaújváros szakaszon menetidőkorrekcióval, Dunaújvárostól változatlan
menetrend szerint közlekedik: Veszprém 6.45, Székesfehérvár érk. 7.35, ind. 7.45,
Dunaújváros, Dózsa Mozi érk. 8.45, ind. 8.47, Solt érk. 9.10, ind. 9.20, Szeged 11.40
204 számú
’tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján, valamint a hetek első
munkanapját megelőző napon’ jelzéssel közlekedő járat 5 perccel később indul, s
menetidő korrekcióval közlekedik: Veszprém c8.00, Enying c8.41, Dunaföldvár
érk. c9.50, ind. c10.02, Solt érk. c10.10, ind. c10.25, Szeged c12.20.
203 számú
’tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján, valamint a hetek első
munkanapját megelőző napon’ jelzéssel közlekedő járat menetidő korrekcióval
közlekedik: Szeged c14.30, Kiskőrös érk. c15.55, ind. c16.00, Solt érk. c16.35,
ind. c16.50, Dunaföldvár érk. c16.58, ind. c17.05, Enying c18.14, Veszprém
c18.55.
523 számú
naponta közlekedő járat Veszprém, aut. áll. és Sárvár, aut. áll. között menetidő
korrekcióval közlekedik, további menetrendje változatlan: Szeged 9.20,
Veszprém érk. 14.00, ind. 14.50, Ajka érk. 15.31, ind. 15.32, Sárvár érk. 16.39, ind.
16.40, Bükfürdő, aut. áll. 17.55.
528 számú
naponta közlekedő járat Sárvár, aut. áll. és Veszprém, aut. áll. között menetidő
korrekcióval közlekedik, további menetrendje változatlan: Bükfürdő 8.50, Sárvár
érk. 10.23, ind. 10.25, Ajka érk. 11.29, ind.11.35, Veszprém érk. 12.20, ind. 12.55,
Szeged 17.40
1564 PÉCS – DOMBÓVÁR – VESZPRÉM - PÁPA országos autóbuszvonalon
118 számú
munkaszüneti napi járat menetidő korrekcióval közlekedik és a ’Veszprém,
Komakút tér’ elnevezésű megállóhelyen nem áll meg: Pápa +11.50, Veszprém érk.
+12.45, ind. +12.55, Siófok érk. +13.50, ind. +14.00, Dombóvár +15.25, Pécs +16.20.
123 számú
munkaszüneti napi járat menetidő korrekcióval közlekedik: Pécs +17.30,
Dombóvár +18.25, Siófok érk. +19.50, ind. +20.00, Veszprém érk. +20.55, ind.
+21.05, Pápa +22.00.
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116 számú

125 számú

718 számú

717 számú

713 számú

’a tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján’ jelzéssel közlekedő járat
Pápa – Veszprém viszonylatban menetidő korrekcióval közlekedik, továbbá
’Veszprém, Komakút tér’, ’Oroszló, aut. vt.’ és ’Magyarszék, v. átjáró’
elnevezésű megállóhelyeken nem áll meg: Pápa ‘11.50, Veszprém érk. ‘12.45,
ind. ‘12.55, Siófok érk. ‘13.50, ind. ‘14.00, Dombóvár ‘15.25, Pécs ‘16.20
’a tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján’ jelzéssel közlekedő járat
menetidő korrekcióval közlekedik, ’Magyarszék, v. átjáró’ és ’Oroszló, aut. vt.’
elnevezésű megállóhelyeken nem áll meg: Pécs ‘17.30, Dombóvár ‘18.25, Siófok
érk. ‘19.50, ind. ‘20.00, Veszprém érk. ‘20.55, ind. ‘21.05, Pápa ‘22.00.
1569 PÉCS – KAPOSVÁR – AJKA országos autóbuszvonalon
naponta közlekedő járat Ajka és Tapolca között 5 perccel korábban, Kaposvár és
Pécs között menetidő korrekcióval közlekedve 5 perccel később érkezik Pécsre:
Ajka 6.15, Tapolca érk. 6.57, ind. 7.05, Keszthely érk. 7.40, ind. 7.55, Kaposvár érk.
9.45, ind. 9.50, Pécs 11.05
naponta közlekedő járat Pécs és Kaposvár között menetidő korrekcióval,
Kaposvár és Tapolca között 5, Tapolca és Ajka között 10 perccel később
közlekedik: Pécs 13.00, Kaposvár érk. 14.15, ind. 14.20, Marcali érk. 15.25,
ind.15.35, Keszthely érk. 16.10, ind. 16.15, Tapolca érk. 16.53, ind. 17.00, Ajka 17.40
’tanév tartama alatt a hét utolsó munkanapján’ jelzéssel közlekedő járat Pécs és
Kaposvár között megnövelt menetidővel közlekedik, a további megállóhelyeket 5
perccel később érinti: Pécs ‘16.00, Kaposvár érk. ‘17.15, ind. ‘17.20, Marcali
érk. ‘18.15, ind. ‘18.25, Keszthely érk. ‘19.04, ind. ‘19.05, Tapolca érk. ‘19.44,
ind. ‘19.45, Ajka ‘20.25

1593 KAPOSVÁR – SIÓFOK – VESZPRÉM - TAPOLCA országos autóbuszvonalon
828 számú
munkanapi járat Nagyvázsony-Veszprém között menetidő korrekcióval
közlekedik, további menetrendje változatlan: Tapolca .6.20, Nagyvázsony .7.01,
Veszprém érk. .7.23, ind. .7.40, Kaposvár .11.10
818 számú
szabad és munkaszüneti napokon közlekedő járat Nagyvázsony-Veszprém között
menetidő korrekcióval közlekedik, további menetrendje változatlan: Tapolca
*6.20, Nagyvázsony *7.01, Veszprém érk. *7.23, ind. *7.40, Kaposvár *11.15
825 számú
munkanapi járat Ságvár-Tapolca között menetidő korrekcióval közlekedve
Tapolcára változatlan időpontban érkezik: Kaposvár .14.20, Ságvár .16.16,
Siófok érk. .16.28, ind. .16.45, Veszprém érk. .17.48, ind..18.05,
Nagyvázsony .18.31, Tapolca .19.10
815 számú
szabad és munkaszüneti napokon közlekedő járat Ságvár-Tapolca között
menetidő korrekcióval közlekedve Tapolcára változatlan időpontban érkezik:
Kaposvár *14.15, Ságvár *16.16, Siófor érk. *16.28, ind. *16.45, Veszprém érk.
*17.48, ind. *18.05, Nagyvázsony *18.31, Tapolca *19.10
1629 LENTI – ZALAEGERSZEG – HÉVÍZ – TIHANY – BALATONFÜRED - VESZPRÉM
regionális autóbuszvonalon
2 számú
szabadnapok kivételével naponta közlekedő járat Zalaegerszeg és Lenti között 10
perccel később közlekedik: Veszprém !14.30, Zalaegerszeg érk. !17.30,
ind. !17.40, Lenti !18.35. A járat Zalaegerszegen csatlakozást biztosít a Pécsről
17.35 órakor érkező 1641/104 számú járatra.
1664 SZOMBATHELY – SÁRVÁR – SÜMEG – TAPOLCA regionális autóbuszvonalon
(Sümeg .5.25, Jánosháza .5.59, Sárvár érk. .6.43, ind. .6.45, Szombathely .7.23)
220 számú
munkanapi járat .6.30 órakor megáll ’Gérce, könyvtár’ megállóhelynél.
(Szombathely .13.25, Sárvár érk. .14.03, ind. .14.05, Jánosháza .14.50, Sümeg
235 számú
érk. .15.14, ind. .15.15, Tapolca .15.47) munkanapi járat .14.16 órakor
megáll ’Gérce, könyvtár’ megállóhelynél.
3

1709 GYŐR – BALATONFÜRED - TAPOLCA regionális autóbuszvonalon
828 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval
közlekedve Győrbe változatlan időpontban érkezik: Tapolca $5.30, Balatonfüred
érk. $6.40, ind. $6.48, Veszprém érk. $7.15, ind. $7.45, Veszprémvarsány érk.
$8.41, ind. $8.50, Győr $9.35
833 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval
közlekedve Tapolcára változatlan időpontban érkezik: Győr $10.55, Zirc érk.
$12.12, ind. $12.16, Veszprém érk. $12.41, ind. $12.55, Balatonfüred érk. $13.20,
ind. $13.28, Révfülöp érk. $14.03, ind. $14.10, Tapolca $14.45
1712 GYŐR – PÁPA – HÉVÍZ – KESZTHELY országos autóbuszvonalon
820 számú
naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedik Pápa és Győr között:
Keszthely 4.45, Pápa érk. 6.50, ind. 7.00, Győr 8.05
1727 KŐSZEG - SZOMBATHELY - TAPOLCA országos autóbuszvonalon
242 számmal új járat közlekedik ’a hetek utolsó iskolai előadási napján’ jelzéssel: Sümeg
L13.00, Jánosháza L13.25, Szombathely L14.30
245 számmal ’a hetek utolsó iskolai előadási napján’ közlekedő másodrész járat meghirdetésre
kerül: Szombathely L14.50, Jánosháza L15.55, Sümeg L16.20
1732 VESZPRÉM – TAPOLCA – VÁRVÖLGY – KESZTHELY – HÉVÍZ
regionális autóbuszvonalon
637 számú
naponta közlekedő járat munkaszüneti napok kivételével naponta változatlan
menetrend szerint (Veszprém $16.20, Tapolca $17.43, Keszthely $18.35),
munkaszüneti napokon 627 járatszámmal menetidő korrekcióval közlekedik:
Veszprém +16.20, Nagyvázsony +16.48, Tapolca +17.33, Várvölgy +18.00, Keszthely
+18.20
613 számú
(Veszprém .6.25, Keszthely .8.25) munkanapi járat Pula, faluház és Kapolcs aut.
vt. között 1 perccel korábban, ’Kapolcs, aut. vt.’ (.7.06) megállóhelytől
változatlan menetrend szerint közlekedik.
1733 VESZPRÉM – TAPOLCA – KESZTHELY – HÉVÍZ regionális autóbuszvonalon
745 számú
’tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon’ jelzéssel
közlekedő járat 20 perccel később indul: Veszprém Q21.10, Tapolca Q22.00,
Keszthely Q22.30
1735 VESZPRÉM – BALATONFÜRED – HÉVÍZ – NAGYKANIZSA országos autóbuszvonalon
226 számú
naponta közlekedő járat Zalaszabar és Alsópáhok között módosított útvonalon,
Zalavár és Sármellék érintésével, valamint Alsópáhok, és Keszthely között
menetidő-korrekcióval közlekedik; a járat további menetrendje változatlan:
Nagykanizsa, aut. áll. 15.40, Zalakaros, aut. áll. 16.04, Zalaszabar, bolt 16.16,
Zalavár, Fő tér 16.21, Sármellék, vá. 16.30, Alsópáhok, alsó 16.38, Hévíz, aut. áll.
16.45, Keszthely, aut. áll. érk. 16.58, ind. 17.00, Révfülöp, vá. 17.55, Balatonfüred,
aut. áll. érk. 18.30, ind. 18.32, Veszprém, aut. áll. 19.10
1736 VESZPRÉM – KESZTHELY – NAGYKANIZSA regionális autóbuszvonalon
112 számú
’tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon’ jelzéssel
közlekedő járat 20 perccel később közlekedik: Nagykanizsa Q18.20, Zalakaros
Q18.45, Hévíz Q19.20, Keszthely Q19.35, Tapolca Q20.10, Veszprém Q21.00
1793 PÁPA – KESZTHELY – NAGYKANIZSA országos autóbuszvonalon
313 számú
(Pápa 6.50, Keszthely 8.55) naponta közlekedő járat leszálló utasok jelentkezése
esetén 8.35 órakor megáll a ’Dobogómajor II.’ elnevezésű megállóhelyen.
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1794 GYŐR – SÜMEG – KESZTHELY – NAGYKANIZSA országos autóbuszvonalon
355 számú
naponta közlekedő járat Keszthely és Nagykanizsa között menetidő korrekcióval
közlekedve Nagykanizsára 5 perccel később érkezik: Győr 13.05, Keszthely 16.15,
Sármellék 16.34, Zalavár 16.44, Zalaszabar 16.50, Garabonc 17.00, Zalakaros érk.
17.05, ind. 17.07, Nagykanizsa 17.35
238 számú
naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedik Keszthely és Sümeg
között, Sümegtől a menetrendje változatlan: Keszthely 6.20, Hévíz érk. és ind.
6.35, Sümeg érk. és ind. 7.10, Győr 9.25
1851 ESZTERGOM – TATABÁNYA – KISBÉR – PÁPA regionális autóbuszvonalon
224, 227
autóbuszjáratok Bében az újonnan kialakított ’Béb, Eszterházy út’ elnevezésű
számú
megállóhelyen állnak meg.

VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK
837 számú

6391 KESZTHELY – KARMACS – SÜMEG regionális autóbuszvonalon
(Keszthely 15.55, Hévíz 16.15, Sümeg 16.53) naponta közlekedő járat megáll 16.19
órakor ’Cserszegtomaj, hévízi elág.’ megállóhelyen.

6395 KESZTHELY – HÉVÍZ – ZALASZÁNTÓ – SÜMEG regionális autóbuszvonalon
464 számú
munkanapi járat Cserszegtomaj és Hévíz között csak leszálló utasok esetén áll
meg: Sümeg .16.05, Zalaszántó .16.26, Vindornyalak .16.31, Cserszegtomaj
2.16.41, Hévíz .16.48 Az eljutást Cserszegtomaj és Hévíz között a közel azonos
időpontban közlekedő 6391/874 járat továbbra is biztosítja.
449 számú
(Keszthely .20.35, Sümeg .21.45) munkanapokon közlekedő járat megáll .20.47
órakor ’Dobogómajor I.’ megállóhelyen.
229 számú
247 számú

848 számú

338 számú

260 számú
291 számú

7300 VESZPRÉM – ZIRC regionális autóbuszvonalon
(Veszprém .18.15, Zirc .19.00) munkanapokon közlekedő járat Zirc, Rákóczi
tér megállóhelyig közlekedik: Veszprém, aut. áll. .18.15, Zirc, Rákóczi tér .18.57.
(Veszprém !16.50, Zirc !17.35) szabadnap kivételével naponta közlekedő járat
munkaszüneti napokon változatlan menetrend szerint közlekedik. A járat
munkanapokon 347 járatszámmal 10 perccel később közlekedik.
7306 VESZPRÉM – ZIRC – BAKONYBÉL regionális autóbuszvonalon
(Bakonybél $11.20, Veszprém $12.30) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat Eplény, újtelep elnevezésű megállóhelyen $12.09 órakor megáll.
7315 VESZPRÉM –VÁRPALOTA regionális autóbuszvonalon
(Várpalota .6.30, Veszprém .7.00) munkanapokon közlekedő járat ’Hajmáskér,
felüljáró’ érintése nélkül közlekedik. Az eljutás a 7311/598 számú járattal ,6.29
órakor, vagy a 7311/578 számú járattal .6.58 órakor biztosított.
7319 VESZPRÉM – BERHIDA - ŐSI regionális autóbuszvonalon
(Ősi O4.40, Berhida O4.50) szabadnapokon közlekedő járat leáll. Az eljutás
biztosított az azonos fekvésben közlekedő 7532/420 számú járattal.
(Berhida O4.55, Ősi O5.05) szabadnapokon közlekedő járat leáll.
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258 számú

7376 VESZPRÉM – PULA – AJKA regionális autóbuszvonalon
(Ajka $6.00, Veszprém $7.32) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő
járat menetidő korrekcióval közlekedik: Ajka $6.00, Nagyvázsony $6.40,
Veszprém, aut. áll. $7.18, Veszprém, vá. $7.23

7380 VESZPRÉM – HEREND – SZENTGÁL / CSEHBÁNYA regionális autóbuszvonalon
648 számú
(Szentgál 6.00, Veszprém 6.33) naponta közlekedő járat a Gyertyánkúti elágazó
elnevezésű megállót 6.26 óra helyett 6.25 órakor érinti, valamint 6.26 órakor
megáll Veszprém, ITT bejárati út elnevezésű megállóhelyen.
658 számú
(Szentgál .6.05, Veszprém .6.38) munkanapokon közlekedő járat .6.30 órakor
megáll Veszprém, BALLUFF elnevezésű megállóhelyen.
772 számú
(Csehbánya .20.33, Városlőd .20.47) munkanapokon közlekedő járat 3 perccel
korábban közlekedik: Csehbánya, aut. vt. .20.30, Városlőd, ford. .20.44.
779 számú
(Városlőd .20.18, Csehbánya .20.32) munkanapokon közlekedő járat 3 perccel
korábban közlekedik: Városlőd, ford. .20.15, Csehbánya, aut. vt. .20.29.
782 számú
(Csehbánya .23.20, Városlőd .23.34) munkanapokon közlekedő járat 5 perccel
később közlekedik: Csehbánya, aut. vt. .23.25, Városlőd, ford. .23.39.
765 számú
(Veszprém $14.25, Csehbánya $15.28) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat $14.54 órakor megáll az új, ’Herend, temető’ elnevezésű
megállóhelyen.
927 számú
(Veszprém $15.30, Városlőd $16.11) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat $15.56 órakor megáll az új, ’Herend, temető’ elnevezésű
megállóhelyen.
7386 VESZPRÉM – SZENTGÁL – ÚRKÚT – AJKA regionális autóbuszvonalon
360 számmal új járat közlekedik munkanapokon .5.45 órakor Úrkútról Szentgálra: Úrkút,
forduló .5.45, Szentgál, forduló .5.57.
361 számmal új járat közlekedik munkanapokon .6.05 órakor Szentgálról Úrkútra: Szentgál
forduló .6.05, Úrkút, forduló .6.17.
452 számú
459 számú
469 számú

7389 AJKA – VÁROSLŐD – VESZPRÉM regionális autóbuszvonalon
(Ajka 20.25, Veszprém 21.30) naponta közlekedő járat ’Kislőd, Bányatelep’
betérés nélkül közlekedik.
(Veszprém .22.15, Ajka .23.20) munkanapi járat ’Kislőd, Bányatelep’ betérés
nélkül közlekedik.
(Veszprém *22.20, Ajka *23.25) szabad és munkaszüneti napokon közlekedő
járat ’Kislőd, Bányatelep’ betérés nélkül közlekedik.

7391 VESZPRÉM – VÁROSLŐD – BAKONYJÁKÓ - PÁPA regionális autóbuszvonalon
336 számú
(Pápa $12.35, Veszprém $14.06) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedik. A járat ’Herend, aut. vt.’-ig
változatlan menetrend szerint közlekedik, Veszprém, aut. áll.-ra érkezik $14.13
órára.
305 számú
(Veszprém $14.20, Pápa $15.35) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat 10 perccel később, $14.30 órakor indulva közlekedik.
346 számú
(Pápa L14.20, Veszprém L15.23) a hetek utolsó iskolai előadási napján
közlekedő járat csak Pápa, aut. áll.-on és Veszprém, aut. áll.-on áll meg. A járat
Veszprémbe L15.20 órakor érkezik. A köztes megállókból az eljutás biztosított a
7391/328 számú járattal.
342 számú
(Pápa L12.30, Veszprém L13.33) a hetek utolsó iskolai előadási napján
közlekedő járat leáll. Az eljutás biztosított a 7391/336 számú járattal.
317 számú
(Veszprém L14.18, Pápa L15.25) a hetek utolsó iskolai előadási napján
közlekedő járat leáll. Az eljutás biztosított az 1229/203 és a 7391/305 számú
járatokkal.
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375 számú
323 számú
303 számú

440 számú
455 számú
465 számú

545 számú
543 számú

(Veszprém $20.20, Pápa $21.24) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat 10 perccel később, $20.30 órakor indulva közlekedik, átszállási
lehetőséget biztosítva a Budapestről 20.30 órakor érkező járatról.
(Veszprém +9.00, Pápa +10.25) munkaszüneti napokon közlekedő járat +9.26
órakor megáll az új, ’Herend, temető’ elnevezésű megállóhelyen.
(Veszprém $9.00, Pápa $10.25) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat $9.26 órakor megáll az új, ’Herend, temető’ elnevezésű
megállóhelyen.
7396 AJKA – VÁROSLŐD – VESZPRÉM regionális autóbuszvonalon
(Ajka .5.10, Herend .5.40) munkanapi járat 5 perccel később, .5.15 órakor
közlekedik.
(Veszprém,BM. .14.20, Ajka .15.16) munkanapi járat ’Ajka, újtelep’
megállóhelyen .15.10 órakor megáll.
(Veszprém .14.15, Ajka .15.21) munkanapi járat ’Városlőd, pápai útelágazó’
megállóhelyen nem áll meg.
7400 ZIRC - BAKONYSZENTKIRÁLY regionális autóbuszvonalon
(Zirc *23.05, Zirc-Kardosrét *23.08) szabad- és munkaszüneti napokon
közlekedő járat leáll, az eljutást a Zirc, Kardosrét betéréssel közlekedő 7406/618
számú járat biztosítja.
(Zirc *7.15, Zirc-Kardosrét *7.20) szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő
járat leáll, az eljutást a Zirc, Kardosrét betéréssel közlekedő 7406/620 számú
járat biztosítja.

7405 ZIRC – BAKONYSZENTKIRÁLY – DUDAR - ZIRC regionális autóbuszvonalon
616 számú
(Zirc *7.25, Bakonyszentkirály *7.59) szabad- és munkaszüneti napokon
közlekedő járat a leálló 7400/543 számú járat pótlásaként Zirc, Kardosrét
betéréssel közlekedik és 7406/620 járatszámon kerül meghirdetésre: Zirc *7.15,
Zirc-Kardosrét *7.20, Nagyesztergár *7.30, Bakonyoszlop *7.44, Bakonyszentkirály
*7.56.

618 számú

7406 ZIRC – CSETÉNY/BAKONYNÁNA - BAKONYSZENTKIRÁLY
regionális autóbuszvonalon
(Zirc *23.10, Bakonyszentkirály *23.52) szabad- és munkaszüneti napokon
közlekedő járat a leálló 7400/545 számú járat pótlásaként Zirc, Kardosrét
betéréssel közlekedik: Zirc *23.10, Zirc-Kardosrét *23.16, Dudar *23.31,
Bakonyoszlop *23.52, Bakonyszentkirály *00.02.

7410 (8398) ZIRC – DUDAR – SZÁPÁR – BAKONYCSERNYE regionális autóbuszvonalon
765 számmal új járat közlekedik munkanapokon Zirc, Rákóczi tér megállótól .19.00 órakor
Cseténybe: Zirc, Rákóczi tér .19.00, Zirc, aut. áll. (vá.) .19.02, Nagyesztergár,
óvoda .19.09, Dudar, vásártér .19.17, Csetény, Petőfi S. u. 156. .19.29.
766 számmal új járat közlekedik munkanapokon Csetényből .19.30 órakor Zircre: Csetény,
Petőfi S. u. 156. .19.30, Dudar, vásártér .19.42, Nagyesztergár, óvoda .19.50, Zirc,
aut. áll. (vá.) .19.57.
385 számú

7501 VÁRPALOTA – TÉS – JÁSD - SZÁPÁR regionális autóbuszvonalon
(Várpalota ,16.40, Jásd ,17.21) iskolai előadási napokon közlekedő járat
menetidő korrekcióval közlekedik: Várpalota, ,16.40, Tés ,16.58, Jásd ,17.12
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7682 BALATONFÜRED – PÉCSELY – BALATONAKALI - DÖRGICSE
regionális autóbuszvonalon
950 számú
(Dörgicse +5.30, Balatonfüred +6.08) munkaszüneti napokon közlekedő járat 15
perccel korábban indul: Dörgicse +5.15, Balatonfüred +5.51.
350 számú

7700 TAPOLCA – NYIRÁD - DEVECSER regionális autóbuszvonalon
(Nyirád .4.50, Tapolca .5.15) munkanapi járat Nyirád, József
megállóhelyen .4.51 órakor megáll.

A.u.

7707 TAPOLCA – GYULAKESZI –KÁPTALANTÓTI – BADACSONYTOMAJ ÁBRAHÁMHEGY regionális autóbuszvonalon
2 számú
(Badacsonytomaj ,9.00, Tapolca ,9.17) iskolai előadási napokon közlekedő járat
Tapolca, Gyulakeszi u. (,9.14 órakor) és Tapolca, Köztársaság tér (,9.16
órakor) megállóhelyeken megáll.
7752 SÜMEG – HOSZTÓT – KARAKÓSZÖRCSÖK – KERTA – KAMOND
regionális autóbuszvonalon
355 számú
(Sümeg $13.20, Kerta $14.20) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő
járat iskolai előadási napokon 375 járatszámmal Csabrendek, iskola megállóhely
(,13.29) érintésével közlekedik. A járat szabadnapokon és tanszünetben
munkanapokon változatlan menetrend szerint közlekekedik.
367 számú
(Sümeg ,15.30, Veszprémgalsa ,16.14) iskolai előadási napokon közlekedő járat
Csabrendek, iskola megállóhely (,15.39) érintésével közlekedik.
7753 SÜMEG – JÁNOSHÁZA – SOMLÓVÁSÁRHELY – DABRONY regionális autóbuszvonalon
155 számú
(Sümeg $14.20, Dabrony $16.47) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat iskolai előadási napokon 165 járatszámmal Csabrendek, iskola
(,14.29) megállóhely érintésével közlekedik. A járat szabadnapokon és
tanszünetben munkanapokon változatlan menetrend szerint közlekedik.
136 számú
139 számú
155 számú

236 számú

245 számú
253 számú

7801 AJKA - MAGYARPOLÁNY regionális autóbuszvonalon
(Magyarpolány .12.55, Ajka .13.24) munkanapi járat Ajka, aut. áll. és Ajka,
Timföldgyár főbejárat megállóhelyek között 5 perccel korábban közlekedik:
Magyarpolány .12.55, Ajka, aut. áll. .13.15, Ajka, Timföldgyár főbejárat .13.19
(Ajka $19.35, Magyarpolány $19.52) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat 5 perccel később közlekedik: Ajka $19.40, Magyarpolány $19.57
(Ajka ,13.25, Magyarpolány ,14.09) iskolai előadási napokon közlekedő járat
Ajkarendek, iskola érintése nélkül közlekedik: Ajka ,13.25, Magyarpolány ,14.02
7802 AJKA – VÁROSLŐD – CSEHBÁNYA regionális autóbuszvonalon
(Csehbánya +12.57, Ajka +13.40) munkaszüneti napokon közlekedő járat 7
perccel korábban indul és Kislőd községház, valamint Ajka kórház
megállóhelyek érintésével közlekedik: Csehbánya +12.50, Városlőd ford. +13.02,
Kislőd kh. +13.10, Ajka kórház +13.28, Ajka aut. áll. érk. +13.29, ind. +13.30, Ajka
timföldgyár főbejárat +13.34.
(Ajka 14.20, Városlőd 14.51) naponta közlekedő járat Ajka kórház megállóhely
14.31 órai érintésével közlekedik.
(Ajka +6.10, Városlőd +6.44) munkaszüneti napokon közlekedő járat Ajka
kórház megálló érintésével, valamint menetidő korrekcióval közlekedik:
Ajka, timföldgyár főbejárat +6.10, Ajka aut. áll. érk. +6.14, ind. +6.15, Ajka kórház
+6.16, Ajka ltp. bej. út +6.17, Ajka, Magyar Közút Zrt. +6.18. A járat a további
megállóhelyeket változatlan időpontban érinti.
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260 számú

262 számú
263 számú

266 számú
272 számú

292 számú

299 számú

469 számú

270 számú

(Városlőd $5.00, Ajka $5.34) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő
járat Ajka kórház megálló érintésével, valamint Ajka, aut. állomás, és Ajka
timföldgyár főbejárat megállóhelyek között 4 perccel korábban közlekedik:
Városlőd $5.00, Ajka, kórház $5.25, Ajka, aut. áll. érk. $5.26, ind. $5.26, Ajka,
timföldgyár főbejárat $5.30.
(Városlőd +5.00, Ajka +5.34) munkaszüneti napokon közlekedő járat Ajka
kórház megállóhely +5.29 órai érintésével közlekedik.
(Ajka $6.10, Csehbánya $6.50) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat Ajka kórház megálló érintésével, valamint menetidő
korrekcióval közlekedik: Ajka, timföldgyár főbejárat $6.10, Ajka aut. áll. érk.
$6.14, ind. $6.15, Ajka kórház $6.16, Ajka ltp. bej. út $6.17, Ajka, Magyar Közút
Zrt. $6.18. A járat a további megállóhelyeket változatlan időpontban érinti.
(Csehbánya $12.50, Ajka $13.34) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat Ajka, kórház megállóhely $13.28 órai érintésével közlekedik.
(Városlőd *20.58, Ajka *21.35) szabad és munkaszüneti napokon közlekedő
járat 3 perccel korábban indul és Kislőd, bányatelep, valamint Ajka kórház
megállóhelyek érintésével közlekedik: Városlőd, ford. *20.55, Kislőd, bányatelep
*21.10, Ajka, kórház *21.30, Ajka, aut. áll. *21.31, Ajka, timföldgyár főbejárat
*21.35.
(Városlőd .20.48, Ajka .21.35) munkanapi járat 3 perccel korábban indul és
Kislőd, bányatelep, valamint Ajka kórház megállóhelyek érintésével közlekedik:
Városlőd, ford. .20.45, Kislőd, bányatelep .21.00, Ajka, kórház .21.30, Ajka, aut.
áll. .21.31, Ajka, timföldgyár főbejárat .21.35.
(Ajka .22.20, Csehbánya .23.20) munkanapi járat Ajka kórház, valamint
Kislőd, bányatelep érintésével közlekedik: Ajka, timföldgyár főbejárat .22.20,
Ajka, kórház .22.25, Kislőd, bányatelep .22.55, Városlőd, ford. .23.10, Csehbánya,
aut. vt. .23.24.
(Ajka *22.20, Városlőd *22.56) szabad és munkaszüneti napokon közlekedő
járat Ajka kórház, valamint Kislőd, bányatelep érintésével, és menetidő
korrekcióval közlekedik: Ajka, timföldgyár főbejárat *22.20, Ajka, kórház *22.25,
Ajka, ltp. bej. út *22.26, Ajka, Magyar Közút Zrt. *22.27, Kislőd, bányatelep
*22.45, Városlőd, ford. *23.00.
(Kislőd, forduló O5.00, Ajka, aut. áll. O5.19) szabadnapi járat Kislőd, bányatelep
megállóhelytől indul O4.55 órakor, a járat menetrendje Kislőd, forduló
megállóhelytől változatlan.

7803 AJKA – VÁROSLŐD – FARKASGYEPŰ – NÉMETBÁNYA regionális autóbuszvonalon
315 számú
(Németbánya ,7.05, Ajka ,8.00) iskolai előadási napokon közlekedő járat
menetidő korrekcióval közlekedik: Németbánya ,7.05, Ajka ,8.05
647 számú

914 számú

7834 AJKA – HALIMBA - NYIRÁD regionális autóbuszvonalon
(Ajka, aut. áll. 17.00, Nyirád, forduló 18.26) naponta közlekedő járat Ajka,
autóbusz-állomás és Határvölgy aut.vt. között változatlan menetrend szerint
közlekedik: Ajka, aut. áll. 17.00, Határvölgy, aut. vt. 17.32. A járat HatárvölgyNyirád között változatlan időadatokkal 645 járatszámmal közlekedik: Határvölgy,
aut.vt. 18.10, Nyirád, forduló 18.26
7840 AJKA – DEVECSER – SOMLÓJENŐ regionális autóbuszvonalon
(Devecser ,16.50, Ajka ,17.12) iskolai előadási napi járat 5 perccel
később, ,16.55 órakor közlekedik.
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7846 AJKA – SOMLÓJENŐ – KISBERZSENY - KAMOND regionális autóbuszvonalon
198 számú
(Tüskevár .16.35, Devecser .16.53) munkanapi járat menetidő korrekcióval
közlekedve Devecserbe változatlan időpontban érkezik.
7912 PÁPA – LOVÁSZPATONA - NAGYDÉM
7914 PÁPA – VANYOLA – LOVÁSZPATONA – TÉT – GYŐR
7918 PÁPA – CSÓT – BAKONYTAMÁSI - VESZPRÉMVARSÁNY
regionális autóbuszvonalon közlekedő, Béb települést érintő járatok
az újonnan kialakított ’Béb, Eszterházy út’ elnevezésű megállóhelyen állnak meg.
7912 PÁPA – VANYOLA – LOVÁSZPATONA - NAGYDÉM regionális autóbuszvonalon
219 számú
(Pápa $20.05, Nagydém $20.53) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat 10 perccel később, $20.15 órakor indulva közlekedik: Pápa
$20.15, Nagydém $21.03. A járat a tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti és
utolsó munkanapján további 5 percet várakozik a 20.05 órakor Budapestről
érkező 1269/103 számú járatra.
7918 PÁPA – CSÓT – BAKONYTAMÁSI - VESZPRÉMVARSÁNY regionális autóbuszvonalon
151 számú
(Pápateszér 4.05, Gic 4.17) naponta közlekedő járat leáll. Az eljutás biztosított a
7040/60 és 7040/80 számú járatokkal.
923 számú
933 számú
967 számú

7963 PÁPA - KEMENESSZENTPÉTER regionális autóbuszvonalon
(Pápa $6.20, Kemenesszentpéter $7.07) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat Mezőlak, Bakony Művek megállóban $6.38 órakor megáll. A
járat a további megállóhelyeket 2 perccel később érinti.
(Pápa 7.35, Kemenesszentpéter 8.22) naponta közlekedő járat Mezőlak, Bakony
Művek megállóban 7.53 órakor megáll. A járat a további megállóhelyeket 2
perccel később érinti.
(Pápa $15.45, Magyargencs $16.28) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat csak leszálló utasok jelentkezése esetén Kemenesszentpéterig
közlekedik.

622 számmal

7986 PÁPA – MARCALTŐ – SZANY regionális autóbuszvonalon
új járat közlekedik iskolai előadási napokon ,15.15 órakor Szany – Várkesző
viszonylatban: Szany, kastély ,15.15, Várkesző, forduló ,15.25.

922 számú

7987 PÁPA – SZANY - CSORNA regionális autóbuszvonalon
iskolai előadási napokon közlekedő járat nem tér be Várkeszőre és beolvad a 920
számú járatba: Csorna, aut. áll. .14,40, Pápa, aut. áll. .15.50

7996 KARAKÓSZÖRCSÖK – KÜLSŐVAT – CELLDÖMÖLK regionális autóbuszvonalon
640 számú
(Celldömölk $9.10, Boba $9.52) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat szabadnapokon 644 járatszámmal 10 perccel később és menetidő
korrekcióval közlekedik vonatcsatlakozás biztosítása céljából: Celldömölk O9.20,
Mersevát O9.28, Külsővat O9.35, Csögle O9.44, Boba O9.54. A járat munkanapokon változatlan menetrend szerint közlekedik.
673 számú
(Karakószörcsök .10.05, Celldömölk .11.02) munkanapi járat 10 perccel később
indul, és menetidő korrekcióval közlekedik: Karakószörcsök .10.15, Celldömölk
.11.02
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647 számú
164 számú

7997 KARAKÓSZÖRCSÖK – KÜLSŐVAT regionális autóbuszvonalon
(Karakószörcsök +16.05, Adorjánháza +16.38) munkaszüneti napokon közlekedő
járat 45 perccel korábban, +15.20 órakor indulva közlekedik: Karakószörcsök
+15.20, Adorjánháza +15.53
(Adorjánháza .9.30, Karakószörcsök .9.56) munanapi járat 15 perccel később
indul, és menetidő korrekcióval közlekedik: Adorjánháza .9.45, Karakószörcsök
.10.10

Jelmagyarázat:
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szabadnapokon
szabadnapok kivételével naponta
munkaszüneti napokon
iskolai előadások napján
tanszünetben munkanapokon
munkaszüneti napok kivételével naponta
a hetek utolsó munkanapján
a hetek első munkanapját megelőző nap
leszállók jelentkezése esetén
felszállók jelentkezése esetén
a Waldorf iskola tanrendje szerint
szabadnapok és XII.24. kivételével
naponta
külön rendeletre
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a hetek utolsó iskolai előadási napján
a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti
napokon
tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző nap
kivételével munkaszüneti napokon
tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon
tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti munkanapján, valamint
a hetek utolsó munkanapján
tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján, valamint a hetek
első munkanapját megelőző napon
a hetek utolsó munkanapján
XII.24. kivételével szabadnapokon
tanszünetben munkanapokon valamint szabadnapokon
tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti és utolsó munkanapján
tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti munkanapján
tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján
tanév tartama alatt munkanapokon

ÉNYKK Zrt.

Szombathely, 2017. november 27.
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