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

TÁVOLSÁGI (ORSZÁGOS és REGIONÁLIS)
JÁRATOK MÓDOSÍTÁSAI
1190 BUDAPEST – BALATONALMÁDI – KESZTHELY – HÉVÍZ – ZALAEGERSZEG /
TIHANY országos autóbuszvonalon
120 számú
naponta közlekedő járat ’munkaszüneti napok kivételével naponta’ jelzéssel
Balatongyörök és Budapest között menetidő korrekcióval közlekedve az ’Aszófő,
vá.bej.út’ elnevezésű megállót követően csak leszálló utas jelentkezése esetén áll
meg: Zalaegerszeg $5.00, Keszthely $5.55, Balatonfüred érk. és ind. $7.20,
Balatonalmádi $7.40, Budapest $9.30. (Balatonfüredtől az eljutást e napokon
változatlan időpontban az 1190/202 számú járat biztosítja.) A járat munkaszüneti
napokon 110 járatszámmal Balatongyörök és Balatonfüred között szintén
menetidő korrekcióval, Balatonfüredtől az 1190/202 számú járat menetrendjével
megegyezően közlekedik: Zalaegerszeg +5.00, Keszthely +5.55, Balatonfüred érk.
+7.20, ind. +7.30, Balatonalmádi érk. +7.50, ind. +7.52, Budapest +9.40
1251 BUDAPEST – BAKONYCSERNYE – ZIRC – BAKONYBÉL - PÁPA
országos autóbuszvonalon
217 számmal a menetrendben meghirdetésre kerül a jelenleg ’tanév tartama alatt a hetek utolsó
munkanapján’ ‘15.00 órakor ’Budapest, Népliget aut.pu.’ és Pápa, autóbuszállomás között közlekedő mentesítő járat: Budapest ‘15.00, Csákvár ‘16.08,
Dudar ‘17.23, Zirc ‘17.40, Pápa. ‘19.01
1733 VESZPRÉM – TAPOLCA – KESZTHELY – HÉVÍZ regionális autóbuszvonalon
727 számú
(Veszprém 19.30, Keszthely 21.10) naponta közlekedő járat megáll 19.39
órakor ’Nemesvámos, alsó bej. út’ és 20.21 órakor ’Hegyesdi elág.’
megállóhelyeken.
1736 VESZPRÉM – KESZTHELY – NAGYKANIZSA regionális autóbuszvonalon
113 számú
(Veszprém 7.00, Nagykanizsa 10.25) naponta közlekedő járat megáll 8.38
órakor ’Keszthely, Interspar’ megállóhelyen.
1740 VESZPRÉM – SIÓFOK – DOMBÓVÁR – PÉCS országos autóbuszvonalon
(Veszprém 5.45, Siófok érk. 6.40, ind. 6.45, Dombóvár érk. 8.10, ind. 8.15, Pécs 9.10)
117 számú
naponta közlekedő járat leszállók jelentkezése esetén 28.07 órakor
megáll ’Dombóvár, kórház’ megállóhelyen.
313 számú

1793 PÁPA – KESZTHELY - NAGYKANIZSA regionális autóbuszvonalon
(Pápa 6.50, Keszthely 8.55) naponta közlekedő járat ’Sümeg, Ady iskola’
megállóhely érintése nélkül közlekedik.
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1794 GYŐR – SÜMEG – KESZTHELY – NAGYKANIZSA országos autóbuszvonalon
238 számú
(Keszthely 6.20, Győr 9.25) naponta közlekedő járat megáll 6.53 órakor ’Bazsi,
sümegprágai elág.’ megállóhelyen.
1808 SZÉKESFEHÉRVÁR – VESZPRÉM - ZALAEGERSZEG országos autóbuszvonalon
(Zalaegerszeg 5.40, Veszprém érk. 8.35, ind. 8.40, Székesfehérvár 9.30) naponta
220 számú
közlekedő járat 7.29 órakor megáll a ’Révfülöp, Császtai strand’ elnevezésű
megállóhelyen.
217 számú
(Székesfehérvár 15.00, Veszprém érk. 15.50, ind. 16.00, Zalaegerszeg 19.00) naponta
közlekedő járat 17.09 órakor megáll a ’Révfülöp, Császtai strand’ elnevezésű
megállóhelyen.

VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK
Megállóhelynév átnevezések (az átnevezések az 1203, 1709, 7357, 7707, 7708, 7709 számú autóbusz
vonalakat érintik):
 a továbbiakban Köbölkút, vadtelep megállóhely új elnevezése Nemesgulács, Tücsöktanya
 a továbbiakban Köbölkúti hegy, kiskút megállóhely új elnevezése Nemesgulács, köbölkúti hegy
6395 KESZTHELY – ZALASZÁNTÓ – SÜMEG regionális autóbuszvonalon
440 számú
(Sümegprága .4.44, Hévíz .5.20, Keszthely .5.30) munkanapi járat ’Keszthely,
Sörház u.’ helyett ’Keszthely, Szent Miklós u.’-nak közlekedik.
446 számú
munkanapi járat nem áll meg ’Dobogómajor I.’, ’Keszthely, Vadaskert Csárda’
és ’Keszthely, Hévízi út’ megállóhelyeknél, valamint 5 perccel korábban érkezik
Keszthelyre: Sümeg .13.30, Hévíz .14.10, Keszthely .14.25
336 számú
(Sümeg L14.18, Bazsi L14.32) a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő
járat leáll. Az eljutást a 14.40 órakor induló 6395/466 számú járat továbbra is
biztosítja.
465 számú
iskolai előadási napi járat az 555 számú járattal egybeolvadva továbbiakban
munkanapokon és menetidő korrekcióval közlekedik: Keszthely .14.45,
Hévíz .15.05, Vindornyalak .15.26, Sümeg .15.52
449 számú
(Keszthely .20.35, Sümeg .21.45) munkanapi járat ’Keszthely,Szent Miklós u.’,
’Keszthely,Hévízi u.’, ’Keszthely,Vadaskert csárda’ megállóhelyeken nem áll meg.
462 számú
(Sümeg $19.20, Keszthely $20.30) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat csatlakozás biztosítása céljából 10 perccel később indul és Hévízig
menetidő korrekcióval közlekedik: Sümeg $19.30, Vindornyalak $19.53,
Cserszegtomaj $20.07, Hévíz, aut.áll. érk. és ind. $20.15, Keszthely $20.30. A járat
’Keszthely, Vadaskert csárda’, ’Keszthely, Hévízi u.’, ’Keszthely, Sörház u.’
elnevezésű megállóhelyeken nem áll meg.
7014 GYŐR – GYŐRÚJBARÁTHEGY - BAKONYTAMÁSI regionális autóbuszvonalon
952 számú
december 24 és 31-én Pápateszérről 20.12 órakor Győrbe induló járat 7 perccel
korábban közlekedik, a járat Győrújbarát-hegy, feljáró út megállóhely helyett
Győrújbarát, iskola elnevezésű megállóhelyen áll meg: Pápateszér, Árpád u. 20.05,
Győr, aut.áll. 21.13
7040 GYŐR – TÉNYŐ – SOKORÓPÁTKA - GIC - PÁPATESZÉR regionális autóbuszvonalon
80 számú
szabad- és munkaszüneti napokon Pápateszérről *4.10 órakor Győrbe induló járat
5 perccel korábban közlekedik: Pápateszér, Árpád út *4.05, Győr, aut.áll. *5.14
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52 számú

szabad- és munkaszüneti napokon Pápateszérről *20.12 órakor Győrbe induló
járat 7 perccel korábban indul: Pápateszér,Árpád út *20.05, Győr, aut.áll. *21.13

7324 (6003) SÁGVÁR – SIÓFOK – BALATONKENESE – VESZPRÉM regionális autóbuszvonalon
782 számú
(Siófok .8.30, Veszprém .9.45) munkanapokon közlekedő járat .8.43 órakor
megáll Gamásza elnevezésű megállóhelyen.
784 számú
(Siófok *8.30, Veszprém *9.33) szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat
*8.43 órakor megáll Gamásza elnevezésű megállóhelyen.
770 számú
(Siófok .12.25, Veszprém .13.44) munkanapokon közlekedő járat .12.38 órakor
megáll Gamásza elnevezésű megállóhelyen.
7366 VESZPRÉM – NAGYVÁZSONY - MONOSTORAPÁTI regionális autóbuszvonalon
989 számú
(Veszprém .22.30, Monostorapáti .23.43) munkanapokon közlekedő járat
lerövidített útvonalon, Nagyvázsony aut. vt. megállóhelyig közlekedik:
Veszprém, aut. áll. .22.30, Nagyvázsony, aut. vt. .23.25.
7387 VESZPRÉM – SÜMEG - VINDORNYASZŐLŐS regionális autóbuszvonalon
379 számú
(Veszprém $17.45, Sümeg $19.39) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat ’Herend, aut. vt.’ és ’Sümeg, aut.áll.’ között menetidő
korrekcióval, továbbá a 377 számú munkaszüneti napi járat Veszprém-Sümeg
szakaszával egybeolvadva naponta közlekedik: Veszprém, aut.áll. 17.45, Herend,
aut.vt. 18.09, Szentgál, aut.vt. 18.13, Úrkút, bányászotthon 18.25, Ajka, aut.áll. érk.
18.40, ind. 18.50, Nyirád, ford. 19.14, Sümeg, aut.áll. 19.35.
377 számú
(Veszprém (17.45, Sümeg (20.00, Vindornyaszőlős (20.20) munkaszüneti napi
járat Veszprém-Sümeg között a 379 számú járatba beolvadva, SümegVindornyszőlős között önálló járatként közlekedik: Sümeg, aut.áll. (20.00,
Vindornyaszőlős, posta (20.20
7391 VESZPRÉM – VÁROSLŐD – BAKONYJÁKÓ - PÁPA regionális autóbuszvonalon
355 számú
(Herend .14.25, Pápa .15.19) munkanapokon közlekedő járat menetidő
korrekcióval közlekedik: Herend .14.25, Farkasgyepü .14.40, Bakonyjákó .14.45,
Pápa .15.08
317 számmal a menetrendben meghirdetésre kerül a hetek utolsó iskolai előadási napján
L14.18 órakor Veszprém, autóbusz-állomás és Pápa, autóbusz-állomás között
közlekedő mentesítő járat: Veszprém L14.18, Herend L14.40, Farkasgyepű L14.59,
Bakonyjákó L15.02, Pápa L 15.25
321 számmal a menetrendben meghirdetésre kerül a hetek utolsó iskolai előadási napján
L15.35 órakor Veszprém, autóbusz-állomás és Pápa, autóbusz-állomás között
közlekedő mentesítő járat: Veszprém L15.35, Herend L15.52, Városlőd L16.04,
Farkasgyepü L16.12, Bakonyjákó L16.18, Pápa L16.40
342 számmal a menetrendben meghirdetésre kerül a hetek utolsó iskolai előadási napján
L12.30 órakor Pápa, autóbusz-állomás és Veszprém, autóbusz-állomás között
közlekedő mentesítő járat: Pápa L12.30, Bakonyjákó L12.53, Farkasgyepű L12.57,
Városlőd L13.06, Veszprém L13.33
346 számmal a menetrendben meghridetésre kerül a hetek utolsó iskolai előadási napján
L14.20 órakor Pápa, autóbusz-állomás és Veszprém, autóbusz-állomás között
közlekedő mentesítő járat: Pápa L14.20, Farkasgyepü L14.48, Herend L15.04,
Veszprém L15.23
508 számú

7420 ZIRC – LÓKÚT - BAKONYBÉL regionális autóbuszvonalon
(Bakonybél $6.15, Zirc $6.50) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő
járat menetidő korrekcióval közlekedik: Bakonybél $6.15, Zirc $6.45
3

653 számú
680 számú
678 számú

7426 ZIRC - PORVA regionális autóbuszvonalon
(Zirc .6.50, Pálihálás .7.01) munkanapokon közlekedő járat 5 perccel korábban,
.6.45 órakor indulva közlekedik.
(Pálihálás ,7.01, Zirc ,7.12) iskolai előadási napokon közlekedő járat 5 perccel
korábban, ,6.56 órakor indulva közlekedik.
(Pálihálás -7.01, Zirc -7.14) tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 5
perccel korábban, -6.56 órakor indulva közlekedik.

7671 BALATONFÜRED – BALATONAKALI-DÖRGICSE VÁ. – RÉVFÜLÖP – KŐVÁGÓÖRS
regionális autóbuszvonalon
967 számú
(Balatonfüred .14.25, Zánka .15.00) munkanapokon közlekedő járat .14.59
órakor megáll a ’Zánka-Köveskál vá. bej. u.’ elnevezésű megállóhelyen.
289 számú

528 számú

7820 AJKA – ÚRKÚT regionális autóbuszvonalon
(Ajka $20.00, Úrkút $20.16) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő
járat szabadnapokon 269-es járatszámmal 10 preccel később, $20.10 órakor
indulva közlekedik.
7842 AJKA – DEVECSER – SÜMEG regionális autóbuszvonalon
(Sümeg $7.00, Ajka $7.56) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő
járat ’Devecser, Birkásdomb’, ’Kolontár, víztorony’ és ’Ajka, Pálma u. elágazó’
elnevezésű megállóhelyeken nem áll meg. Az eljutást 7 perccel később továbbra is
biztosítja a 7847/958 számú járat.

7846 AJKA – SOMLÓJENŐ- KISBERZSENY - KAMOND regionális autóbuszvonalon
178 számú
(Kamond $6.05, Ajka $7.06) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő
járat ’Tósokberénd, aut.vt.’ megállóhelyen $7.00 órakor megáll.
7918 PÁPA – CSÓT – BAKONYTAMÁSI - VESZPRÉMVARSÁNY regionális autóbuszvonalon
159 számú
(Pápa .22.30, Gic .23.15) munkanapokon közlekedő járat ’Pápateszér, iskola’
megállóhelyen .23.06 órakor megáll.
845 számú
953 számú

920 számú

7963 PÁPA – KEMENESSZENTPÉTER regionális autóbuszvonalon
(Pápa $12.15, Kemenesszentpéter $13.04) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat 10 perccel később, $12.25 órakor indulva közlekedik.
(Pápa .9.30, Kemenesszentpéter .10.17) munkanapokon közlekedő járat 5 perccel
korábban, .9.25 órakor indulva közlekedik.
7987 PÁPA – SZANY – CSORNA regionális autóbuszvonalon
munkanapokon Csornáról 14.40 órakor Pápára induló járat iskolai előadási
napokon 922 járatszámmal közlekedve Várkesző, forduló betéréssel közlekedik:
Csorna ,14.40, Szany ,15.20, Várkesző ,15.27, Egyházaskesző ,15.33,
Nemesgörzsöny ,15.38, Pápa ,15.58
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iskolai előadások napján
tanszünetben munkanapokon
leszállók jelentkezése esetén
felszállók jelentkezése esetén
a hetek utolsó iskolai előadási napján
tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján

Szombathely, 2017. június 1.
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