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

TÁVOLSÁGI (ORSZÁGOS és REGIONÁLIS)
JÁRATOK MÓDOSÍTÁSAI
1625 ZALAEGERSZEG – KESZTHELY – TAPOLCA – VESZPRÉM regionális autóbuszvonalon
202 számú
(Veszprém 10.10, Keszthely 12.25, Zalaegerszeg 13.30) naponta közlekedő járat
leszálló utasok jelentkezése esetén megáll 213.25 órakor ’Zalaegerszeg,
Csácsbozsok’ elnevezésű megállóhelyen.
1664 SZOMBATHELY – SÁRVÁR – SÜMEG – TAPOLCA regionális autóbuszvonalon
220 számú
(Sümeg .5.25, Szombathely .7.23) munkanapi járat ’Sümeg, ÉNYKK Zrt.’
elnevezésű megállóhelyen .5.28 órakor, valamint leszálló utasok jelentkezése
esetén ’Szombathely, Szelestey u.’ elnevezésű megállóhelyen 2.7.20 órakor
megáll.
226 számú
(Sümeg .12.20, Szombathely .14.23) munkanapi járat ’Szombathely, Szelestey
u.’ elnevezésű megállóhelyen leszálló utas jelentkezése esetén 2.14.20 órakor
megáll.
1665 ZALAEGERSZEG – KESZTHELY – BALATONLELLE / MARCALI – KAPOSVÁR –
PÉCS országos autóbuszvonalon
4 számú
naponta közlekedő járat Marcaliból várakozás nélkül, 5 perccel korábban indul
tovább: Pécs 17.00, Kaposvár 18.20, Marcali érk. és ind. 19.25, Keszthely 20.00

8 számú

1 számú
5 számú
6 számú
8 számú

1667 SZOMBATHELY – VASVÁR – ZALAEGERSZEG – NAGYKANIZSA
regionális autóbuszvonalon
(Nagykanizsa, aut. áll. $11.00, Szombathely, aut. áll. $13.40) munkaszüneti napok
kivételével naponta közlekedő járat leszállók jelentkezése esetén megáll 2$13.33
órakor ’Szombathely, BPW-Hungária Kft. bej. út’ megállóhelynél.
1670 SÁRVÁR – ZALAEGERSZEG regionális autóbuszvonalon
(Sárvár, aut. áll. .6.50, Zalaegerszeg, aut. áll. .8.40) munkanapokon közlekedő
járat ’Zalabér-Batyk, vá.’ megállóhely .7.56 órás érintésével közlekedik.
(Sárvár, aut. áll. *7.25, Zalaegerszeg, aut. áll. *9.30) szabad- és munkaszüneti
napokon közlekedő járat ’Zalabér-Batyk, vá.’ megállóhely *8.52 órás érintésével
közlekedik.
(Zalaegerszeg, aut. áll. .13.50, Sárvár, aut. áll. .15.50) munkanapokon közlekedő
járat ’Zalabér-Batyk, vá.’ megállóhely .14.34 órás érintésével közlekedik.
(Zalaegerszeg, aut. áll. *13,50, Sárvár, aut. áll. *16.00) szabad- és munkaszüneti
napokon közlekedő járat ’Zalabér-Batyk, vá.’ megállóhely *14.34 órás
érintésével közlekedik.
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14 számú

munkanapi járat leszálló utasok jelentkezése esetén ’Zalabér-Batyk,vá.’ betéréssel
közlekedik: Zalaegerszeg .7.30, Zalaszentgrót .8.15, Zalabér .8.25, ZalabérBatyk,vá. 2.8.29, Káld .9.09, Sárvár .9.40

1725 SOPRON – SÜMEG – KESZTHELY – KAPOSVÁR országos autóbuszvonalon
122 számú
(Kaposvár Q14.15, Sopron Q18.45) ’tanév tartama alatt a hetek első munkanapját
megelőző napon’ jelzéssel közlekedő járat a ’Káld, Pusztalánci u.’ elnevezésű
megállóhely Q17.21 órás érintésével, valamint menetidő korrekcióval közlekedve
Sopronba Q18.50 órakor érkezik: Kaposvár Q14.15, Káld, Pusztalánci u. Q17.21,
Sárvár, kórház Q17.37, Sárvár, aut.áll. érk. Q17.40, ind. Q17.45, Sopron, aut.áll.
Q18.50
1853 ESZTERGOM – ZSÁMBÉK – SZÉKESFEHÉRVÁR – VÁRPALOTA – BALATONFÜRED
országos autóbuszvonalon
931 számú
(Esztergom, aut. áll. „14.10, Veszprém, aut. áll. „17.37) ’tanév tartama alatt a
hetek első munkanapját megelőző nap kivételével naponta’ jelzéssel közlekedő
járat ’Felcsút, bej.út’ elnevezésű megállóhelynél „15.40 órakor, ’Várpalota,
Széchenyi u.’ elnevezésű megállóhelynél leszálló utasok jelentkezése esetén
2„17.00 órakor megáll.
(Esztergom, aut. áll. Q14.10, Veszprém, aut. áll. Q17.37, Veszprém, József A. u.
941 számú
Q17.42) ’tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon’ jelzéssel
közlekedő járat ’Felcsút, bej.út’ elnevezésű megállóhelynél Q15.40
órakor, ’Várpalota, Széchenyi u.’ elnevezésű megállóhelynél leszálló utasok
jelentkezése esetén 2Q17.00 órakor megáll.

ZALA MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK
Megállóhelynév átnevezések:
 a továbbiakban Bocfölde, iskola megállóhely új elnevezése Bocfölde, templom
6205 ZALAEGERSZEG – ALIBÁNFA – PETHŐHENYE – ZALAEGERSZEG/NEMESAPÁTI
6221 ZALAEGERSZEG – ALSÓNEMESAPÁTI – NEMESAPÁTI – KISBUCSA
regionális autóbuszvonalakon az Alsónemesapáti-Nemesapáti összekötő úton közlekedő járatok mindkét
irányban megállnak az újonnan létesített Alsónemesapáti, Petőfi u. elnevezésű megállóhelyen
6216 ZALAEGERSZEG – NAGYKAPORNAK – HÉVÍZ – KESZTHELY
regionális autóbuszvonalon
302 számú
(Keszthely L12.25, Zalaegerszeg L13.30) a hetek utolsó iskolai előadási napján
közlekedő járat leszálló utasok jelentkezése esetén megáll 2L13.25
órakor ’Zalaegerszeg, Csácsbozsok’ elnevezésű megállóhelyen.
6219 ZALAEGERSZEG – ALSÓNEMESAPÁTI – BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ – PÖLÖSKE –
PACSA regionális autóbuszvonalon
845 számú
(Zalaegerszeg ,13.50, Búcsúszentlászló ,14.08, Zalaszentmihály ,14.19) iskolai
előadási napi járat megáll ,13.55 órakor ’Zalaegerszeg, Csácsbozsok’ elnevezésű
megállóhelyen.
846 számú
(Zalaszentmihály ,14.20, Zalaegerszeg ,14.45) iskolai előadási napi járat
megáll ,14.29 órakor ’Búcsúszentlászló, Petőfi u. 57.’ elnevezésű megállóhelyen.
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6226 ZALAEGERSZEG – PACSA – ZALAKAROS – NAGYKANIZSA regionális autóbuszvonalon
225 számú
munkanapi járat 5 perccel korábban indul, Zalaegerszeg és Pacsa között
menetidő korrekcióval közlekedik, Alsónemesapátiba minden esetben betér,
valamint megáll .12.43 órakor ’Búcsúszentlászló, Petőfi u. 57.’ elnevezésű
megállóhelyen:
Zalaegerszeg
.12.20,
Alsónemesapáti
.12.33,
Búcsúszentlászló .12.45, Pölöske .12.50, Pacsa érk. .13.03, ind. .13.18,
Nagykanizsa .14.25. A járat menetrendje Pacsától változatlan.
228 számú
(Nagykanizsa .7.25, Pacsa .8.32, Zalaegerszeg .9.10) munkanapi járat
megáll .8.55 órakor ’Búcsúszentlászló, Petőfi u. 57.’ elnevezésű megállóhelyen.
6258 ZALAEGERSZEG – CSONKAHEGYHÁT – SZENTGYÖRGYVÖLGY – VELEMÉR
regionális autóbuszvonalon
123 számú
munkanapi járat leszálló utasok jelentkezése esetén ’Becsvölgye(Barabásszeg),
aut. ford.’ betéréssel közlekedik, a további megállókat 5 perccel később érinti:
Zalaegerszeg .10.15, Csonkahegyhát .10.44, Becsvölgye(Pajzsszeg), Petőfi
u.
.10.51,
Becsvölgye(Barabásszeg),
af.
2.10.55,
Szilvágy .11.06,
Zalabaksa .11.20, Csesztreg .11.25, Velemér .11.46
6275 ZALAEGERSZEG – BAGOD – VASPÖR – ZALAHÁSHÁGY – ZALACSÉB –
BONCODFÖLDE – ZALAEGERSZEG regionális autóbuszvonalon
651 számú
(Zalaegerszeg .5.25, Bagod .5.41) munkanapi járat megáll .5.29
órakor ’Zalaegerszeg, Műbútor (Hock J. u.)’ elnevezésű megállóhelyen
6320 ZALASZENTGRÓT – ZALABÉR – TÜRJE – ZALASZENTGRÓT
regionális autóbuszvonalon
925 számú
iskolai előadási napi járat csak leszálló utas esetén közlekedik ’Zalavég,
Mikosdpuszta aut.vt.’ megállóhelyig: Zalaszentgrót ,16.15, Zalabér ,16.27, Batyk,
Dózsa u. ,16.34, Zalavég, aut.vt. ,16.42, Mikosdpuszta 2,16.46
894 számú
iskolai előadási napi járat ’Zalavég, Mikosdpuszta aut.vt.’ helyett lerövidítve
Zalavég, aut.vt. megállóhelytől közlekedik: Zalavég ,16.49, Zalabér-Batyk,
vá. ,16.55
157 számú
iskolai
előadási
napi
járat
leszálló
utasok
jelentkezése
esetén
meghosszabbítva ’Zalavég, Mikosdpuszta aut.vt.’ megállóhelyig közlekedik, a
további megállóhelyeket 10 perccel később érinti: Zalaszentgrót ,16.50,
Zalabér ,17.07, Mikosdpuszta 2,17.19, Zalavég ,17.25, Türje ,17.40,
Zalaszentgrót ,17.50
6372 HÉVÍZ – FELSŐPÁHOK – ZALAKÖSZVÉNYES regionális autóbuszvonalon
363 számú
szabadnapok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel korábban indul:
Hévíz !7.05, Felsőpáhok !7.15, Zalaköszvényes !7.20
368 számú
szabadnapok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel korábban
indul, ’Alsópáhok, Dózsa u. 131.’ és Nemesboldogasszonyfa betérések
sorrendjének felcserélésével valamint menetidő korrekcióval közlekedve
változatlan időpontban érkezik Hévízre: Zalaköszvényes !7.20, Felsőpáhok !7.26,
Nemesboldogasszonyfa, aut. ford. !7.34, Alsópáhok, Dózsa u. 131. !7.41,
Hévíz !7.55
6401 NAGYKANIZSA – GELSE – OROSZTONY / PACSA regionális autóbuszvonalon
833 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat szabadnapokon
változatlan menetrend szerint (Nagykanizsa O10.25, Gelse O10.57, Orosztony
O11.18), munkanapokon 733 járatszámmal 15 perccel korábban és Kacorlak
betéréssel közlekedik: Nagykanizsa .10.10, Gelse .10.42, Pölöskefő .10.47,
Kacorlak .10.52, Gelse .11.01, Kilimán .11.07, Kerecseny .11.17,
Orosztony .11.22
3

258 számú

munkanapi járat 5 perccel később indul és Pölöskefő betérés nélkül közlekedik:
Pacsa .10.40, Felsőrajk .10.49, Kilimán .10.56, Gelse .11.02, Nagykanizsa .11.30
A járat Gelsén csatlakozást vesz a 6401/733 számú járattól.

6405 NAGYKANIZSA – GALAMBOK – ZALAKAROS – BALATONMAGYARÓD
regionális autóbuszvonalon
302 számú
naponta közlekedő járat vasúti csatlakozás biztosítása céljából 5 perccel
korábban indul, Zalakarostól a menetrendje változatlan: Balatonmagyaród 5.08,
Zalakomár, vá. 5.25, Zalakaros érk. 5.40, ind. 5.45, Nagykanizsa 6.10
323 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat Zalakomár, vá. és
Balatonmagyaród között 5 perccel később közlekedik: Nagykanizsa $17.35,
Zalakaros $18.00, Zalakomár, vá. érk. $18.16, ind. $18.21, Balatonmagyaród, Petőfi
u. 37. $18.37 A járat csatlakozást vesz a Budapestről Zalakomárba 18.19 órára
érkező gyorsvonatról.
327 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat Zalakarostól 5 perccel
később közlekedik: Nagykanizsa $20.40, Zalakaros érk. $21.05, ind. $21.10,
Zalakomár, kultúrház. $21.31, Balatonmagyaród $21.42 A járat csatlakozást vesz a
Budapestről Zalakomárba 21.30 órára érkező 1183/11 számú járattól.
6425 (6150) NAGYKANIZSA – SURD – GYÉKÉNYES regionális autóbuszvonalon
849 számú
munkanapi járat minden esetben Beleznáig közlekedik: Nagykanizsa .18.25,
Liszó .18.53, Belezna .19.12
850 számmal új járat közlekedik munkanapokon: Belezna .19.13, Surd .19.21,
Nemespátró .19.30
6462 NAGYKANIZSA – KACORLAK – PÖLÖSKEFŐ – GELSE-PÖTRÉTE / BÖRZÖNCE
regionális autóbuszvonalon
658 számú
iskolai előadási napi járat a 6401/348 számú iskolai előadási napi járattal
egybekötve közlekedik: Pötréte ,7.31, Felsőrajk ,7.36, Gelse ,7.50,
Pölöskefő ,7.53, Kacorlak ,7.57, Magyarszentmiklós ,8.08, Nagykanizsa ,8.30
668 számú
tanszünetben munkanapokon közlekedő járat a 6401/368 számú tanszüneti
járattal egybekötve közlekedik: Pötréte -7.41, Felsőrajk -7.46, Gelse -8.00,
Pölöskefő -8.03, Kacorlak -8.07, Magyarszentmiklós -8.18, Nagykanizsa -8.40
460 számú

6565 LENTI – RÉDICS – BÖDEHÁZA regionális autóbuszvonalon
munkanapi járat 3 perccel korábban indul és ’Rédics, iskola’ betéréssel
közlekedik: Bödeháza .4.43, Szijártóháza .4.53, Rédics, iskola .5.06, Lenti .5.20

6570 LENTI – CSESZTREG – RAMOCSA – MAGYARFÖLD – BAJÁNSENYE
regionális autóbuszvonalon
755 számú
munkanapokon közlekedő járat továbbiakban ’A Schunk Carbon Kft.
munkarendje szerint’ korlátozó jellel közlekedik: Lenti 4313.30, Csesztreg
4313.45
656 számú
munkanapokon közlekedő járat továbbiakban ’A Schunk Carbon Kft.
munkarendje szerint’ korlátozó jellel közlekedik: Csesztreg 4314.20, Lenti
4314.35
686 számú
iskolai előadási napokon közlekedő járat meghosszabbítva, ’Csesztreg, aut. ford.’
megállóhelytől indul: Csesztreg,aut.ford. ,13.57, Zalabaksa,forduló ,14.02,
Lentikápolna ,14.11, Lenti ,14.20
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6580 LENTI – CSESZTREG – SZENTGYÖRGYVÖLGY – ŐRISZENTPÉTER – ZALALÖVŐ
regionális autóbuszvonalon
104 számú
’munkanapokon, valamint a hetek első munkanapját megelőző napokon’
közlekedő
járat
munkanapokon
változatlan
menetrend
szerint
(Őriszentpéter .21.15, Velemér .21.30, Csesztreg .21.50), a hetek első
munkanapját megelőző nap helyett a továbbiakban ’A Schunk Carbon Kft.
munkarendje szerint’ korlátozó jellel és 106 járatszámmal közlekedik:
Őriszentpéter 4321.15, Velemér 4321.30, Csesztreg 4321.50
7722 TAPOLCA – KESZTHELY – SÜMEG – TAPOLCA regionális autóbuszvonalon
314 számú
(Vindornyaszőlős ,7.00, Hévíz ,7.38) iskolai előadási napi járat ’Cserszegtomaj,
alsó’ megállóhelyen ,7.24 órakor megáll.

VAS MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK

9 számú

20 számú

7 számú

51 számú

5 számú

6617 SZOMBATHELY – VASSURÁNY – MESZLEN - BÜKFÜRDŐ
regionális autóbuszvonalon
(Szombathely, aut. áll. *14.25, Bükfürdő, aut. áll. *15.11) szabad- és munkaszüneti
napokon közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedik és ’Bükfürdő, aut.
áll.’-ra 8 perccel később érkezik: Szombathely, aut. áll. *14.25, Bükfürdő, aut. áll.
*15.19
(Bükfürdő, aut. áll. *15.17, Szombathely, aut. áll. *16.20) szabad- és munkaszüneti
napokon közlekedő járat 3 perccel később indul és menetidő korrekcióval
közlekedik: Bükfürdő, aut. áll. *15.20, Szombathely, aut. áll. *16.20
6620 SZOMBATHELY – VÁT – ACSÁD/ÖLBŐ – SZELESTE – PÓSFA
regionális autóbuszvonalon
(Szombathely, aut. áll. .6.15, Pósfa, aut. vt. .6.48) munkanapi járat 3 perccel
korábban indul, ’Szombathely, aut. áll.’ és ’Szombathely, TESCO’ megállóhelyek
között menetidő korrekcióval közlekedik, ’Szombathely, TESCO’ megállóhelytől
a járat menetrendje változatlan: Szombathely, aut. áll. .6.12, Szombathely, vá.
.6.17, Szombathely, Zanati út 26. .6.20, Szombathely, Ipartelep .6.22,
Szombathely, TESCO .6.24, Pósfa, aut. vt. .6.48
6635 SZOMBATHELY – VÉP – SZOMBATHELY
regionális autóbuszvonalon
(Vép, aut.ford. .4.55, Szombathely, TESCO .5.08, Szombathely, aut. áll. .5.20)
munkanapi
járat
5
perccel
korábban,
.4.50
órakor
indul,
valamint ’Szombathely, ÖMV benzinkút’ (.5.04) és ’Szombathely, Vásártér u.’
(.5.05) megállóhelyek érintésével közlekedik. A járat további menetrendje ’Szombathely, TESCO’ megállóhelytől változatlan.
(Szombathely, aut. áll. .6.00, Vép, aut. ford. .6.25, Szombathely, aut. áll. .6.50)
munkanapi járat ’Szombathely, ÖMV benzinkút’ (.6.15) és ’Szombathely,
Vásártér u.’ (.6.16) megállóhelyek érintésével közlekedik. A járat a további
megállóhelyeket 5 perccel később érintve .6.55 órakor érkezik Szombathely, aut.
áll.-ra.
5

23 számú

29 számú

63 számú

47 számú

(Szombathely, aut. áll. .12.30, Szombathely, TESCO .12.42, Vép, aut. ford. .12.55,
Szombathely, TESCO .13.08, Szombathely, aut. áll. .13.20) munkanapi járat 5
perccel korábban, .12.25 órakor indul, valamint Vép (.12.50) irányából
közlekedve ’Szombathely, ÖMV benzinkút’ (.13.04) és ’Szombathely, Vásártér
u.’ (.13.05) megállóhelyek érintésével közlekedik. A járat további
menetrendje ’Szombathely, TESCO’ megállóhelytől változatlan.
(Szombathely, aut. áll. .14.00, Vép, aut. ford. .14.30, Szombathely, aut. áll. .14.52)
munkanapi járat ’Szombathely, ÖMV benzinkút’ (.14.15) és ’Szombathely,
Vásártér u.’ (.14.16) megállóhelyek érintésével közlekedik. A járat a további
megállóhelyeket 5 perccel később érintve .14.57 órakor érkezik Szombathely,
aut. áll.-ra.
(Vép, aut.ford. .20.55, Szombathely, TESCO .21.08, Szombathely, aut. áll. .21.20)
munkanapi
járat
5
perccel
korábban,
.20.50
órakor
indul,
valamint ’Szombathely, ÖMV benzinkút’ (.21.04) és ’Szombathely, Vásártér u.’
(.21.05)
megállóhelyek
érintésével
közlekedik.
A
járat
további
menetrendje ’Szombathely, TESCO’ megállóhelytől változatlan.
(Szombathely, aut. áll. .22.10, Vép, aut. ford. .22.35) munkanapi
járat ’Szombathely, ÖMV benzinkút’ (.22.25) és ’Szombathely, Vásártér u.’
(.22.26) megállóhelyek érintésével közlekedik. A járat a további megállóhelyeket
5 perccel később érintve .22.40 órakor érkezik ’Vép, aut. ford.’ megállóhelyhez.

6653 SZOMBATHELY – SOROKPOLÁNY – NEMESKOLTA/GYANÓGEREGYE
regionális autóbuszvonalon
9 számú
(Szombathely, aut. áll. $11.35, Gyanógeregye, Kossuth u. 12. $12.23) munkaszüneti
napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel korábban közlekedik:
Szombathely, aut. áll. $11.30, Gyanógeregye, Kossuth u. 12. $12.18
14 számú
(Gyanógeregye, Kossuth u. 12. $12.25, Szombathely, aut. áll. $13.05) munkaszüneti
napok kivételével naponta közlekedő járat vasúti csatlakozás biztosítása
érdekében 5 perccel korábban indul, menetidő korrekcióval és leszállási igény
esetén ’Sorkifalud, vasútállomás’ érintésével közlekedik, ’Szombathely, aut. áll.’ra változatlanul $13.05 órakor érkezik: Gyanógeregye, Kossuth u. 12. $12.20,
Sorkifalud, vá. 2 $12.31, Szombathely, aut. áll. $13.05
6860 VASVÁR – OSZKÓ – OLASZFA – PÁCSONY – GYŐRVÁR
regionális autóbuszvonalon újonnan kialakított ’Pácsony, vá.’ elnevezésű megállóhelyet a
7 számú
(Vasvár, aut. áll. ,7.05, Győrvár, iskola ,7.37) iskolai előadási napi járat ,7.32
39 számú
(Vasvár, aut. áll. ,7.18, Győrvár, iskola ,7.40) iskolai előadási napi járat ,7.35
15 számú
(Vasvár, aut. áll. ,12.30, Győrvár, iskola ,13.03) iskolai előadási napi járat ,12.58
23 számú
(Pácsony, aut. vt. ,15.40, Győrvár, iskola ,15.48) iskolai előadási napi járat ,15.43
8 számú
(Győrvár, iskola ,7.39, Vasvár, aut. áll. ,8.05) iskolai előadási napi járat ,7.44
38 számú
(Győrvár, iskola ,13.10, Vasvár, aut. áll. ,13.40) iskolai előadási napi járat ,13.15
20 számú
(Győrvár, iskola ,13.55, Vasvár, aut. áll. ,14.28) iskolai előadási napi járat ,13.59
26 számú
(Győrvár, iskola ,15.57, Pácsony, aut. vt. ,16.04) iskolai előadási napi járat ,16.01
órakor érinti.
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GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS
MÓDOSÍTÁSOK
Megállóhelynév átnevezések:
 a továbbiakban Bőny, Belényesi telep erdészház megállóhely új elnevezése Bőny, Belényesi-tanya
 a továbbiakban Győr, Pápai úti vámház megállóhely új elnevezése Győr, győrújbaráti elágazás
 a továbbiakban Károlyháza-Kimle, vá. megállóhely új elnevezése Kimle-Károlyháza vá.
49 számú

7010 (8645) GYŐR – RÉTALAP – BÁBOLNA regionális autóbuszvonalon
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat menetidő korrekcióval
közlekedve Bábolnára 5 perccel később érkezik: Győr, aut.áll. $20.25, Bábolna,
aut.ford. $21.35

7020 (8647) GYŐR – MEZŐÖRS – KISBÉR – BAKONYSZOMBATHELY
regionális autóbuszvonalon
26 számú
iskolai előadási napi járat továbbiakban változatlan időadatokkal ’2018.V.7-9.
(érettségi szünet) kivételével iskolai előadási napokon’ jelzéssel közlekedik:
Kerékteleki, alsó 515.15, Mezőörs, aut.vt. 515.25
7025 GYŐR – GYŐRSÁG – TÁPSZENTMIKLÓS regionális autóbuszvonalon
57 számú
iskolai előadási napi járat 10 perccel később közlekedik: Győr, aut.áll. ,16.30,
Tápszentmiklós, Kossuth út ,17.22
77 számú
iskolai előadási napi járat 10 perccel később közlekedik: Győr, aut.áll. ,16.30,
Pázmándfalu, templom ,17.07
177 számú
tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 10 perccel később közlekedik:
Győr, aut.áll. -16.30, Tápszentmiklós, Kossuth út -17.27
63 számú
iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban indul és menetidő korrekcióval
közlekedik: Győr, aut.áll. ,6.55, Tápszentmiklós, újsor ,7.49
88 számú
iskolai előadási napi járat 2 perccel korábban indul és ’Győr, Fehérvári út 206.’
megállóhely érintésével közlekedik: Tápszentmiklós, újsor ,7.50, Győr, Fehérvári út
206. ,8.28, Győr, aut.áll. ,8.42
78 számú
iskolai előadási napi járat 10 perccel később indul és ’Győr, Fehérvári út 206.’
megállóhely érintése nélkül közlekedik: Tápszentmiklós, újsor ,8.30, Győr, aut.áll.
,9.25
7030 GYŐR – PANNONHALMA – RAVAZD – GYŐRASSZONYFA regionális autóbuszvonalon
67 számú
iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban és menetidő korrekcióval
közlekedik: Győr, aut.áll. ,15.20, Écs, Öreghegy, aut.ford. ,15.50
148 számú

7035 GYŐR – GYŐRÚJBARÁT – NYÚL regionális autóbuszvonalon
iskolai előadási napi járat ’Győrújbarát, ABC’ megállóhely helyett
meghosszabbított útvonalon ’Győrújbarát, katolikus templom’ megállótól indul:
Győrújbarát, katolikus templom ,7.09, Győr, aut.áll. ,7.35

7059 GYŐR – BÁGYOGSZOVÁT – KISBABOT regionális autóbuszvonalon
37 számú
munkanapokon közlekedő járat ’Bágyogszovát, vasúti megállóhely’ és Kisbabot
viszonylatában 4 perccel később közlekedik: Győr, aut.áll. .16.50, Bágyogszovát,
v.mh. .17.33, Kisbabot, posta .17.49
7063 GYŐR – CSORNA – RÁBAPORDÁNY – RÁBACSANAK/EGYED regionális autóbuszvonalon
60 számú
munkaszüneti napokon közlekedő járat 2 perccel később indul és Kóny érintése
nélkül közlekedik: Rábapordány, községháza +4.25, Kóny, TÜZÉP-telep +4.44, Győr,
aut.áll. +5.15
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7065 GYŐR – ENESE – KISBABOT – MÓRICHIDA – ÁRPÁS regionális autóbuszvonalon
59 számú
munkanapi járat leszálló utasok jelentkezése esetén Rábaszentmiklóstól
Mórichidáig meghosszabbítva közlekedik: Enese, vá. .20.55, Rábaszentmiklós,
aut.vt. .21.20, Mórichida, kereszt 2.21.26
7071 GYŐR – CSORNA – KAPUVÁR – SOPRON regionális autóbuszvonalon
43 számú
iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban közlekedik: Győr, aut.áll. ,14.25,
Farád, aut.vt. ,15.10
78 számú
munkaszüneti napi járat 7 perccel korábban indul és Kóny érintésével
közlekedik: Kapuvár, aut.áll. +4.08, Kóny, gyógyszertár +4.46, Győr, aut.áll. +5.15
15 számú
munkanapi járat tanszünetben munkanapokon 115 járatszámmal Kapuvár és
Sopron viszonylatában 2 perccel később közlekedik: Győr, aut.áll. -5.35, Csorna,
aut.áll. -6.22, Kapuvár, aut.áll. -6.52, Sopron, aut.áll. -7.38. A járat iskolai
előadási napokon változatlan menetrend szerint közlekedik: Győr, aut.áll. ,5.35,
Csorna, aut.áll. ,6.22, Kapuvár, aut.áll. ,6.50, Sopron, aut.áll. ,7.36
7073 GYŐR – CSORNA – KAPUVÁR – FERTŐD – SOPRON regionális autóbuszvonalon
79 számú
’a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon’ jelzéssel
közlekedő járat 5 perccel később közlekedik: Győr, aut.áll. M19.30, Fertőd, aut.vt.
M20.53
18 számú
’a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon’ jelzéssel
közlekedő járat 5 perccel később közlekedik: Fertőd, aut.vt. M20.53, Kapuvár,
aut.áll. M21.10
7075 GYŐR – BARBACS – BŐSÁRKÁNY – FÖLDSZIGET regionális autóbuszvonalon
55 számú
munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedve Földszigetre 5 perccel
korábban érkezik: Győr, aut.áll. .10.50, Földsziget. aut.ford. .11.54
7080 GYŐR – ENESE – TÁRNOKRÉTI – BŐSÁRKÁNY – CSORNA regionális autóbuszvonalon
3 számú
iskolai előadási napi járat Markotabödögéig meghosszabbítva közlekedik: Győr,
aut.áll. ,7.35, Markotabödöge, aut.ford. ,8.25
6 számú
iskolai előadási napi járat Győrsövényház helyett, meghosszabbított útvonalon
Markotabödögéről indul, valamint Győrsövényház és Győr viszonylatában 16
perccel később közlekedik: Markotabödöge, aut.ford. ,10.05, Győrsövényház, aut.vt.
,10.16, Győr, aut.áll. ,10.54
7084 GYŐR – LÉBÉNY – BŐSÁRKÁNY – CSORNA regionális autóbuszvonalon
198 számú
munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedve Győrbe 5 perccel később
érkezik: Csorna, aut. áll. .15.20, Győr, aut. áll. .16.40
7085 GYŐR – MOSONSZENTMIKLÓS – LÉBÉNY regionális autóbuszvonalon
70 számú
(Lébény-Mosonszentmiklós vá. .13.06, Győr, aut.áll. .13.50) munkanapi járat
a ’Mosonszentmiklós, Vasút utca’ elnevezésű megállóhelyen .13.19 órakor
megáll.
56 számú

7139 CSORNA – FARÁD regionális autóbuszvonalon
iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban közlekedik: Farád, aut.vt. ,15.15,
Csorna, aut. áll. ,15.23

7146 CSORNA – BŐSÁRKÁNY – FÖLDSZIGET – TÁRNOKRÉTI regionális autóbuszvonalon
95 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később
közlekedik: Csorna, aut.áll. $12.25, Földsziget, aut.ford. $13.01
8

36 számú

munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később
közlekedik: Földsziget, aut.ford. $13.01, Csorna, aut.áll. $13.31

7155 KAPUVÁR – OSLI – TŐZEGGYÁRMAJOR regionális autóbuszvonalon
4 számú
naponta közlekedő járat 5 perccel korábban indul: Öntésmajor 5.00, Kapuvár, aut.
áll. 5.22
32 számú
munkaszüneti napi járat 5 perccel korábban indul: Tőzeggyármajor +16.57
Kapuvár, aut. áll. +17.35
97 számú

53 számú
12 számú

7165 KAPUVÁR – MIHÁLYI – RÉPCELAK regionális autóbuszvonalon
szabadnapokon közlekedő járat 5 perccel később indul: Kapuvár, aut.áll. O16.00,
Rábakecöl, aut.vt. O16.57
7170 KAPUVÁR – DÉNESFA – RÉPCELAK regionális autóbuszvonalon
szabadnapokon közlekedő járat 5 perccel később indul: Kapuvár, aut.áll. O16.00,
Répceszemere, Fő u. O16.39
tanszünetben munkanapokon közlekedő járat menetidő korrekcióval közlekedik
és 3 perccel korábban érkezik Kapuvárra: Répcelak, szénsavgyár -6.10, Kapuvár,
aut.áll. -6.50

7208 SOPRON – FERTŐHOMOK – PETŐHÁZA regionális autóbuszvonalon
(Sopron $12.40, Fertőújlak, aut.ford. érk. $13.51, ind. $13.52, Fertőd, aut.vt. $14.07)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat ’Fertőd, aut. vt.’
helyett ’Fertőújlak, aut. ford.’ megállóhelyig lerövidítve közlekedik.
127 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat ’Fertőd, aut. vt.’
helyett ’Fertőújlak, aut.ford.’ megállóhelytől meghosszabbítva közlekedik:
Fertőújlak, aut.ford. $13.52, Fertőd, aut.vt. $14.07, Fertőd, templom $14.10
27 számú

142 számú
88 számú
57 számú
66 számú
197 számú

2 számú

7210 SOPRON – FERTŐD – KAPUVÁR regionális autóbuszvonalon
nyári tanszünetben munkanapokon közlekedő járat a továbbiakban tanszünetben
munkanapokon közlekedik: Kapuvár -12.10, Sopron -13.23
munkaszüneti napokon közlekedő járat Fertőd helyett meghosszabbított
útvonalon Agyagosszergényből indul: Agyagosszergény, Arany J.u. +5.41, Sopron,
aut.áll. +6.46
(Sopron .16.00, Tőzeggyármajor .17.10) munkanapi járat leszálló utasok
jelentkezése esetén Sarród betéréssel közlekedik.
munkanapi járat 5 perccel később indul: Tőzeggyármajor .17.11, Fertőd, aut.vt
.17.30
munkanapi járat 5 perccel később indul: Fertőd, aut.vt. .17.30, Fertőd, templom
.17.33
7224 SOPRON – CSAPOD – CIRÁK – BELED regionális autóbuszvonalon
iskolai előadási napi járat menetidő korrekcióval közlekedve 8 perccel korábban
érkezik Sopronba: Beled, áruház ,6.20, Sopron, aut.áll. ,7.27.

7281 MOSONMAGYARÓVÁR – JÁNOSSOMORJA – ALBERTKÁZMÉRPUSZTA
regionális autóbuszvonalon
16 számú
szabadnapokon közlekedő járat 8 perccel korábban indul: Várbalog, kh. O15.33,
Mosonmagyaróvár, autóbusz-végállomás O16.39
9 számú
szabadnapokon közlekedő járat 20 perccel később indul és a 13 számú járatba
beolvadva szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik: Mosonmagyaróvár,
autóbusz-végállomás *11.05, Várbalog, kh. *12.20
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VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK
Megállóhelynév átnevezések:
 a továbbiakban Balatonfűzfő, Szalmási telep új elnevezése Balatonfűzfő, Szalmássy-telep
 a továbbiakban Balatonfűzfő, Csebere lktp. új elnevezése Balatonfűzfő, Tobruk
 a továbbiakban Balatonfűzfő, Csebere, 71. sz. út új elnevezése Balatonfűzfő, Tobruk, 71. sz. út
 a továbbiakban Tihany, Tourist Center új elnevezése Tihany, Halásztelep
7311 VESZPRÉM – HAJMÁSKÉR – VÁRPALOTA regionális autóbuszvonalon
626 számú
(Hajmáskér .12.00, Veszprém .12.24) munkanapi járat továbbiakban 7309/420
járatszámmal Gyulafirátót érintésével közlekedik: Hajmáskér Diófa u. .12.00,
Gyulafirátót ABC .12.14, Kádárta bolt .12.20, Veszprém aut. állomás .12.32.
7360 VESZPRÉM – NAGYVÁZSONY – PULA regionális autóbuszvonalon
843 számmal új járat közlekedik munkanapokon: Mencshely, kultúrház .5.45, Nagyvázsony,
aut. vt. .5.50.
663 számú

7370 VESZPRÉM – PULA – TAPOLCA regionális autóbuszvonalon
(Veszprém $7.00, Tapolca $9.17) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat munkanapokon változatlan menetrenddel közlekedik. A járatot
szabadnapokon az egyes megállóhelyeket változatlan időpontban érintve
Veszprém-Nagyvázsony között 7360/665 (Veszprém #7.00, Nagyvázsony #8.00),
Nagyvázsony-Tapolca között 7370/665 (Nagyvázsony #8.05, Tapolca #9.17)
számmal külön autóbusz végzi.

7386 VESZPRÉM – SZENTGÁL – ÚRKÚT – AJKA regionális autóbuszvonalon
382 számú
(Ajka .20.35, Veszprém .21.29) munkanapi járat ’Úrkút, Béke u.’
megállóhelyen .20.46, ’Veszprém, Gyertyánkúti elágazó’ megállóhelyen .21.27
órakor megáll.
392 számú
(Ajka *20.35, Veszprém *21.36) szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő
járat ’Úrkút, Béke u.’ megállóhelyen *20.46, ’Veszprém, Gyertyánkúti elágazó’
megállóhelyen *21.27 órakor megáll.
7387 VESZPRÉM – SÜMEG – VINDORNYASZŐLŐS regionális autóbuszvonalon
337 számú
(Veszprém $15.00, Sümeg $16.57) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat Herend-Ajka között menetidő korrekcióval közlekedik: Veszprém
$15.00, Szentgál $15.27, Úrkút $15.40, Ajka érk.$15.55, ind. $16.05, Sümeg
$16.57
7388 VESZPRÉM – SZENTGÁL – ÚRKÚT – AJKA regionális autóbuszvonalon
360 számú
(Ajka .4.30, Veszprém .5.41) munkanapi járat ’Úrkút, Béke u.’
megállóhelyen .4.40 órakor megáll.
362 számú
(Ajka O4.30, Veszprém O5.41) szabadnapi járat ’Úrkút, Béke u.’ megállóhelyen
O4.40 órakor megáll.
7391 VESZPRÉM – VÁROSLŐD – BAKONYJÁKÓ – PÁPA regionális autóbuszvonalon
343 számú
(Veszprém .7.00, Pápa .8.24) munkanapi járat ’Herend, Kossuth utca’
megállóhely .7.25 órás érintésével közlekedik.
338 számú
(Pápa .6.10, Veszprém .7.35) munkanapokon közlekedő járat Veszprém, aut.
áll.-ra 5 perccel később, .7.40 órakor érkezik.
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7410 ZIRC – DUDAR – SZÁPÁR – BAKONYCSERNYE regionális autóbuszvonalon
667 számú
(Zirc .20.30, Csetény .20.59) munkanapi járat menetidő korrekcióval és
’Szápár, Rákóczi utca’ megállóhelyig meghosszabbítva közlekedik: Zirc .20.30,
Nagyesztergár .20.39, Dudar .20.47, Csetény .20.56, Szápár .21.00
652 számú
(Csetény .21.00, Zirc .21.28) munkanapi járat Csetény helyett meghosszabbított
útvonalon ’Szápár, Rákóczi utca’ megállóhelytől indul és Szápár-Dudar
viszonylatban menetidő korrekcióval közlekedve Zircre változatlan időpontban
érkezik: Szápár .21.00, Csetény .21.03, Dudar .21.10, Zirc .21.28
113 számú
148 számú
158 számú
193 számú

245 számú

913 számú
923 számú

7801 AJKA – MAGYARPOLÁNY regionális autóbuszvonalon
(Ajka $11.30, Magyarpolány $11.47) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat ’Ajka, kórház’ megállóhely $11.31 órás érintésével közlekedik.
(Magyarpolány $9.00, Ajka $9.17) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat ’Ajka, kórház’ megállóhely $9.16 órás érintésével közlekedik.
(Magyarpolány 8.00, Ajka 8.17) naponta közlekedő járat ’Ajka, kórház’
megállóhely 8.16 órás érintésével közlekedik.
(Ajka $10.30, Magyarpolány $10.47) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat ’Ajka, kórház’ megállóhely $10.31 órás érintésével közlekedik.
7802 AJKA – VÁROSLŐD – CSEHBÁNYA regionális autóbuszvonalon
(Ajka 14.20, Városlőd 14.51) naponta közlekedő járat munkaszüneti napokon
247 járatszámmal ’Kislőd, kh.’ betéréssel közlekedik: Ajka, timföldgyár főbejárat
+14.20, Ajka aut. áll. érk. +14.24, ind. +14.30, Kislőd kh. +14.44, Városlőd, forduló
+14.55. A járat munkaszüneti napok kivételével naponta változatlan menetrend
szerint közlekedik.
7805 AJKA – SZÉKIPUSZTA – DEVECSER regionális autóbuszvonalon
(Ajka ,6.45, Devecser ,7.05) iskolai előadási napi járat 20 perccel később, ,7.10
órakor indulva közlekedik: Ajka ,7.10, Devecser ,7.25
(Ajka ,5.25, Devecser ,5.45) iskolai előadási napi járat ,5.35
órakor ’Székipuszta’ elnevezésű megállóhelynél megáll.

7810 AJKA – KARAKÓSZÖRCSÖK – ISZKÁZ – SOMLÓSZŐLŐS regionális autóbuszvonalon
479 számú
(Ajka $18.30, Somlószőlős $19.58) munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat $19.34 órakor ’Apácatorna, bej. út’ megállóhelyen megáll.
950 számú

7840 AJKA – DEVECSER – SOMLÓJENŐ regionális autóbuszvonalon
(Devecser ,7.05, Ajka ,7.27) iskolai előadási napi járat 20 perccel később, ,7.25
órakor indulva közlekedik: Devecser ,7.25, Kolontár ,7.30, Ajka ,7.47

7912 PÁPA – VANYOLA – LOVÁSZPATONA – NAGYDÉM regionális autóbuszvonalon
267 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később,
$15.45 órai indulással közlekedik: Pápa $15.45, Nagydém $16.36
642 számú

7922 PÁPA – UGOD – BAKONYBÉL – ZIRC regionális autóbuszvonalon
(Bakonybél .20.15, Pápa .21.23) munkanapi járat 5 perccel később, .20.20 órai
indulással és menetidő korrekcióval közlekedik: Bakonybél .20.20, Ugod .20.54,
Nagytevel .21.06, Pápa .21.23

7953 KARAKÓSZÖRCSÖK – NEMESSZALÓK/VINÁR – PÁPA regionális autóbuszvonalon
758 számú
(Kerta +17.40, Pápa +17.45) munkaszüneti napi járat Nyárád és Pápa között
menetidő korrekcióval közlekedik.
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733 számú

(Pápa +17.45, Adorjánháza +18.20) munkaszüneti napi járat 10 perccel később,
+17.55 órakor indul, valamint Külsővat és Adorjánháza között menetidő
korrekcióval közlekedik: Pápa +17.55, Külsővat +18.23, Adorjánháza +18.28

7996 KARAKÓSZÖRCSÖK – KÜLSŐVAT – CELLDÖMÖLK regionális autóbuszvonalon
673 számú
(Karakószörcsök .10.15, Celldömölk .11.02) munkanapi járat 5 perccel korábban
közlekedik: Karakószörcsök .10.10, Celldömölk .10.57

164 számú

7997 KARAKÓSZÖRCSÖK – KÜLSŐVAT regionális autóbuszvonalon
(Adorjánháza .9.45, Karakószörcsök .10.10) munkanapi járat 10 perccel
korábban közlekedik: Adorjánháza .9.35, Karakószörcsök .10.00
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munkanapokon
szabad-és munkaszüneti napokon
szabadnapokon
szabadnapok kivételével naponta
munkaszüneti napokon
iskolai előadások napján
tanszünetben munkanapokon
munkaszüneti napok kivételével naponta
leszállók jelentkezése esetén
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a hetek utolsó iskolai előadási napján
a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti
napokon
a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti nap
kivételével munkaszüneti napokon
tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napon
tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző nap
kivételével naponta
2018.V.7-9.(érettségi szünet) kivételével iskolai előadási napokon
A Schunk Carbon Kft. munkarendje szerint

Szombathely, 2018. március 8.
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