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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
emeltszintű országos autóbuszvonal új elnevezése
1190 BUDAPEST – BALATONALMÁDI – KESZTHELY–HÉVÍZ–ZALAEGERSZEG/TAPOLCA
továbbá a
130 számú
’tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti munkanapján, valamint a hetek utolsó
munkanapján’ közlekedő járat 15 perccel később indul: Zalaegerszeg ^9.00,
Hévíz ^9.40, Keszthely ^9.55, Balatonfüred ^11.00, Budapest ^13.05 A járat
rásegítést ad a Hévízről azonos időpontban induló 1188/202 számú járatnak.
127 számmal másodrész járat meghirdetésre kerül ’tanév tartama alatt a hetek utolsó
munkanapján’ jelzéssel: Budapest ‘16.15, Balatonfüred ‘18.10, Révfülöp ‘18.40,
Keszthely ‘19.25
203 számú
(Budapest $11.00, Balatonalmádi érk. $12.48, ind. $12.50, Balatonfüred $13.10)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat változatlan menetrend
szerint 1201/203 járatszámmal közlekedik.
1201 BUDAPEST – VESZPRÉM/BALATONAKARATTYA – BALATONFÜRED
emeltszintű országos autóbuszvonal új elnevezése
1201 BUDAPEST – BALATONAKARATTYA – BALATONFÜRED - TIHANY
továbbá a
223 számú
(Budapest 10.15, Székesfehérvár érk. 11.28, ind. 11.35, Várpalota érk. 12.01, ind.
12.05, Veszprém érk. 12.31, ind. 12.35, Balatonfüred 13.05) naponta közlekedő járat
változatlan menetrend szerint 1202/925 járatszámmal közlekedik.
1202 BUDAPEST – VÁRPALOTA – BALATONFÜRED
emeltszintű országos autóbuszvonal új elnevezése
1202 BUDAPEST – VÁRPALOTA – BERHIDA/VESZPRÉM – BALATONFÜRED

225 számú

1203 BUDAPEST – BALATONALMÁDI – TAPOLCA
országos autóbuszvonal megszüntetésre kerül, ezzel egyidejűleg a
(Budapest .17.40, Tapolca .21.07) munkanapokon közlekedő járat a ’Révfülöp,
Császtai strand’ elnevezésű megállóhelyen .20.34 órakor megáll és 1190/225
járatszámmal közlekedik.
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1230 BUDAPEST - VESZPRÉM – DEVECSER - SÜMEG emeltszintű országos autóbuszvonalon
439 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat BudapestSzékesfehérvár között csökkentett menetidővel
közlekedik, a további
megállóhelyeket 5 perccel korábban érinti: Budapest $17.15, Székesfehérvár
$18.26, Várpalota $18.50, Veszprém $19.23, Ajka $20.03
458 számú
munkanapi járat Ajkáról 10 perccel később indul, Veszprémig menetidő
korrekcióval, Veszprémtől változatlan menetrend szerint közlekedik: Ajka .5.30,
Herend .5.52, Veszprém érk. .6.10, ind. .6.15, Balatonakarattya .6.47,
Budapest .8.15
714 számú

1 számú

2 számú
12 számú

825 számú
826 számú
827 számú
828 számú

825 számú
828 számú

1569 PÉCS – KAPOSVÁR - AJKA országos autóbuszvonalon
(Ajka Q16.30, Pécs Q21.00) ’tanév tartama alatt a hetek első munkanapját
megelőző napon’ jelzéssel közlekedő járat Marcali, aut. áll. és Kaposvár, aut.áll.
megállóhelyek között 10 perccel korábban közlekedik: Ajka Q16.30, Marcali érk.
és ind. Q18.30, Kaposvár érk. Q19.35, ind. Q19.50, Pécs Q21.00
1627 LENTI – ZALAEGERSZEG – KESZTHELY – TAPOLCA – PÁPA
regionális autóbuszvonalon
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat Keszthely – Ajka között
menetidő korrekcióval közlekedik, valamint megáll ’Nemesvita, bej. út’
megállóhelynél: Lenti $6.10, Zalaegerszeg $7.05, Keszthely $8.05, Nemesvita,
bej.út. $8.33, Tapolca érk. $8.45, ind. $8.55, Ajka érk. $9.30, ind. $9.40, Pápa
$10.30
(Pápa O12.15, Tapolca O14.05, Lenti O17.00) szabadnapokon közlekedő járat
megáll O14.14 órakor ’Nemesvita, bej. út’ megállóhelynél.
(Pápa .12.15, Tapolca .14.05, Lenti .17.20) munkanapokon közlekedő járat
megáll .14.14 órakor ’Nemesvita, bej. út’ megállóhelynél.
1710 GYŐR – PÁPA -SÜMEG /TAPOLCA regionális autóbuszvonalon
szabadnapokon közlekedő járat Devecser-Sümeg között menetidő korrekcióval,
valamint Sümeg, ÉNYKK ZRT. megállóhely érintése nélkül közlekedik:
Győr O8.15, Sümeg O10.25
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval
közlekedik: Sümeg $4.25, Pápa érk. $5.30, ind. $5.35, Győr $6.35
naponta közlekedő járat Devecser-Sümeg között menetidő korrekcióval
közlekedik: Győr 16.30, Sümeg 18.40
szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat menetidő korrekcióval
közlekedik: Sümeg *11.20, Pápa érk. *12.30, ind. *12.35, Győr *13.35
1713 GYŐR – SÜMEG - ZALAEGERSZEG regionális autóbuszvonalon
munkanapi járat menetidő korrekcióval, valamint Sümeg, ÉNYKK ZRT.
megállóhely érintése nélkül közlekedik: Győr .8.15, Zalaegerszeg .11.50
munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedik: Zalaegerszeg .9.30,
Zalaszentgrót érk. .10.15, ind. .10.20, Sümeg érk. .11.05, ind. .11.20, Győr
.13.35

1733 VESZPRÉM – TAPOLCA – KESZTHELY- HÉVÍZ regionális autóbuszvonalon
844 számú
(Hévíz .11.40, Veszprém .14.10) munkanapi járat Gyenesdiás,
megállóhelyen .12.04 órakor megáll.

kh.

1737 VESZPRÉM – SÜMEG - ZALAEGERSZEG országos autóbuszvonalon
513 számú
(Veszprém 7.00, Zalaegerszeg 10.05) naponta közlekedő járat Sümeg, jéggyár
elnevezésű megállóhelyen leszálló utasok jelentkezése esetén 28.52 órakor megáll.
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1793 PÁPA – KESZTHELY - NAGYKANIZSA országos autóbuszvonalon
313 számú
(Pápa 6.50, Keszthely 8.55) naponta közlekedő járat Dobogómajor II. elnevezésű
megállóhelyen 8.35 órakor megáll.
1851 ESZTERGOM – TATABÁNYA – KISBÉR - PÁPA országos autóbuszvonalon
224 számú
(Pápa 7.10, Esztergom 11.22) naponta közlekedő járat Béb, bejárati út elnevezésű
megállóhelyen 7.27 órakor megáll.

VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK
6296 ZALAEGERSZEG-ZALASZENTGRÓT- MIHÁLYFA/SÜMEGCSEHI – SÜMEG
regionális autóbuszvonalon
544 számú
naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedve Zalaegerszegre 5
perccel később érkezik: Sümeg 16.25, Zalaszentgrót 17.20, Zalaegerszeg 18.10
549 számú
naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedve Sümegre 5 perccel
korábban érkezik: Zalaegerszeg 19.30, Zalaszentgrót érk. 20.14, ind. 20.15, Sümeg
21.05
110 számmal
111 számmal
300 számmal
295 számmal

7319 VESZPRÉM – BERHIDA – ŐSI regionális autóbuszvonalon
új járat közlekedik munkanapokon .4.25 órakor Berhidáról Veszprémbe:
Berhida, aut. vt. .4.25, Vilonya, iskola .4.31, Királyszentistván, Széchenyi u. .4.32,
Veszprém, aut. áll. .4.47.
új járat közlekedik munkanapokon .4.50 órakor Veszprémből Berhidára:
Veszprém, aut. áll. .4.50, Királyszentistván, Széchenyi u. .5.06, Vilonya, iskola
.5.07, Peremarton gyártelep, forduló .5.13, Berhida, aut. vt. .5.17.
új járat közlekedik munkanapokon .22.10 órakor Berhidáról Veszprémbe:
Berhida, aut. vt. .22.10, Peremarton gyártelep, forduló .22.15, Vilonya, iskola
.22.22, Királyszentistván, Széchenyi u. .22.24, Veszprém, aut. állomás .22.39.
új járat közlekedik munkanapokon .22.40 órakor Veszprémből Berhidára:
Veszprém, aut. áll. .22.40, Királyszentistván, Széchenyi u. .22.56, Vilonya, iskola
.22.57, Peremarton gyártelep, forduló .23.03, Berhida, aut. vt. .23.07.

7391 VESZPRÉM – VÁROSLŐD – BAKONYJÁKÓ - PÁPA regionális autóbuszvonalon
363 számú
(Farkasgyepű $6.35, Pápa $7.30) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat 5 perccel korábban, $6.30 órakor indítva közlekedik.
336 számú
(Pápa $12.35, Veszprém $14.06) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat Herend, aut. vt. megállóban $13.47 órakor megáll.
7406 ZIRC – CSETÉNY/BAKONYNÁNA - BAKONYSZENTKIRÁLY regionális autóbuszvonalon
618 számú
(Zirc *23.10, Bakonyszentkirály *23.52) szabad- és munkaszüneti napokon
közlekedő járat csak leszálló utasok jelentkezése esetén, vagy utasok előzetes
jelentkezése esetén közlekedik be Csetényre. Csetény érintése esetén, a további
megállókat 12 perccel később érinti a járat. Zirc, *23.10, Dudar *23.24, Csetény
2*23.24, Bakonyoszlop *23.30, Bakonyszentkirály *23.40.
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7501 VÁRPALOTA – TÉS – JÁSD - SZÁPÁR regionális autóbuszvonalon
379 számú
(Várpalota .23.00, Jásd .23.41) munkanapokon közlekedő járat csak leszálló
utasok jelentkezése esetén közlekedik Jásdig meghosszabbítva. Várpalota
.23.00, Tés .23.24, Jásd 2.23.41.
7515 VÁRPALOTA – CSÓR/NÁDASDLADÁNY regionális autóbuszvonalon
3, 5 és 9
Várpalotáról induló munkanapi járatok csak utasok jelentkezése esetén
számú
közlekednek.
4, 6 és 10
Csór-Nádasladány, vá. megállótól közlekedő munkanapi járatok az utazási
számú
szándék járat indulását legalább 20 perccel megelőző, +36-88/471-411
telefonszámon való előzetes bejelentése esetén közlekednek!
102 számú

7602 BALATONALMÁDI - KÜNGÖS regionális autóbuszvonalon
(Küngös .8.35, Balatonalmádi .9.40) munkanapokon közlekedő járat
Balatonakarattya, vá. lejáró út, valamint Balatonalmádi, aut. állomás között
menetidő-korrekcióval közlekedik: Küngös, központ .8.35, Balatonakarattya, vá.
lejáró út ind. .9.00, Balatonkenese, forduló .9.12, Balatonfűzfő, vá. .9.25,
Fűzfőgyártelep, alsó érk. .9.28, ind. .9.30, Balatonalmádi, aut. áll. .9.45.

7706 TAPOLCA – KÖVESKÁL - ZÁNKA-KÖVESKÁL VÁ. regionális autóbuszvonalon
237 számú
iskolai napi járat 10 perccel később közlekedik: Köveskál ,16.35, Zánka ,16.46
246 számú

7711 TAPOLCA – SZIGLIGET - TAPOLCA regionális autóbuszvonalon
munkanapi járat Badacsonytördemic-Szigliget vá. megállóhelytől 5 perccel
később közlekedik tovább: Tapolca .14.20, Badacsonytördemic-Szigliget vá.
érk. .14.43, ind. .14.49, Szigliget .15.02, Tapolca .15.28

7744 ZÁNKA – RÉVFÜLÖP VÁ. - KŐVÁGÓÖRS – BALATONHENYE
regionális autóbuszvonalon
763 számú
iskolai előadási napi járat Köveskáltól Balatonhenyéig meghosszabbítva
közlekedik: Zánka ,16.00, Köveskál ,16.24, Balatonhenye ,16.30
768 számmal új járat indul iskolai előadási napokon: Balatonhenye ,16.30, Köveskál ,16.35
155 számú

224 számú

7801 AJKA - MAGYARPOLÁNY regionális autóbuszvonalon
(Ajka ,13.25, Magyarpolány ,14.02) iskolai előadási napi járat
Ajka(Ajkarendek), iskola megállóhely érintésével közlekedik: Ajka ,13.25,
Ajka(Ajkarendek), iskola ,13.58, Magyarpolány ,14.09
7802 AJKA – VÁROSLŐD - CSEHBÁNYA regionális autóbuszvonalon
(Kislőd ,16.00, Ajka ,16.29) iskolai előadási napi járat Ajka(Ajkarendek), iskola
megállóhely érintésével közlekedik: Kislőd ,16.00, Ajka(Ajkarendek), iskola
,16.17, Ajka ,16.29

7904 PÁPA – TAKÁCSI – VASZAR - GECSE regionális autóbuszvonalon
(Pápa ,7.23, Vaszar ,7.42) iskolai előadási napi Pápa, autóbusz-állomásról ,7.15
órakor indul és Pápa vasútállomás érintése nélkül közlekedve Takácsit 5 perccel
korábban érinti: Pápa ,7.15, Takácsi ,7.28, Vaszar ,7.37.
342 számú
(Vaszar ,7.45, Pápa ,8.00) iskolai előadási napokon közlekedő járat leáll.
363 számú

143 számú

7908 PÁPA –VASZAR - GECSE regionális autóbuszvonalon
(Pápa $7.15, Vaszar $7.33) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő
járat szabadnapokon, valamint tanszünetben munkanapokon közlekedik. A
járat iskolai előadási napokon 7904/363 számon kerül meghirdetésre.
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7912 PÁPA – VANYOLA – LOVÁSZPATONA - NAGYDÉM regionális autóbuszvonalon
290 számú
(Csót .4.55, .Pápa 5.18) munkanapokon közlekedő járat 10 perccel korábban,
.4.45 órakor indulva közlekedik.
276 számú
(Nagydém $12.20, Pápa $13.15) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat 10 perccel korábban, $12.10 órakor indulva közlekedik.
255 számú
(Pápa .14.35, Nagydém .15.28) munkanapokon közlekedő járat 5 perccel
később, .14.40 órakor indulva, és Pápa – Nagygyimót viszonylatban menetidőkorrekcióval közlekedik: Pápa .14.40, Nagygyimót .14.51, a járat további
menetrendje változatlan.
559 számú

7920 PÁPA – NAGYTEVEL – UGOD regionális autóbuszvonalon
Pápa, Törzsökhegy – Adásztevel, Árpád u. között közlekedő járat leáll, az
eljutást a Pápáról .22.30 órakor Bakonyszücsre közlekedő 7922/639 számú járat
azonos időfekvésben biztosítja.

7996 KARAKÓSZÖRCSÖK – KÜLSŐVAT – CELLDÖMÖLK regionális autóbuszvonalon
638 számú
munkaszüneti napi járat 10 perccel később közlekedik: Celldömölk, vá. +9.20,
Külsővat, faluközpont +9.35, Csögle, vegyesbolt +9.54.
634 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később indul
és menetidő korrekcióval közlekedik: Celldömölk, vá. $17.20, Mersevát,
kultúrotthon $17.27, Csögle, vegyesbolt $17.50
667 számú
munkaszüneti napi járat 10 perccel korábban közlekedik vasúti csatlakozás
biztosítása céljából: Karakószörcsök, v.mh. +17.50, Csögle, vegyesbolt +18.08,
Külsővat, faluközpont +18.23, Mersevát, kultúrotthon +18.27, Celldömölk, vá.
+18.36
Jelmagyarázat:
.
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iskolai előadások napján
tanszünetben munkanapokon
munkaszüneti napok kivételével naponta
felszállók jelentkezése esetén
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leszállók jelentkezése esetén
iskolai előadási napokon és szabadnapokon
a hetek utolsó iskolai előadási napján
tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon
tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti munkanapján, valamint a
hetek utolsó munkanapján
a hetek utolsó munkanapján
XII. 24. és 31. kivételével naponta
tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti munkanapján
tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján
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