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TÁVOLSÁGI (ORSZÁGOS és REGIONÁLIS)
JÁRATOK MÓDOSÍTÁSAI
1183 BUDAPEST – ZALAKAROS – NAGYKANIZSA emeltszintű országos autóbuszvonalon
19 számú
’tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján’ közlekedő járat
továbbiakban ’a hetek utolsó munkanapján’ közlekedik: Budapest d16.00,
Nagykanizsa d19.05
21 számú
’tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján’ közlekedő járat
továbbiakban ’a hetek utolsó munkanapján’ közlekedik: Budapest d19.00,
Nagykanizsa d22.00
1188 BUDAPEST – KESZTHELY – HÉVÍZ – ZALAEGERSZEG – LENTI
emeltszintű országos autóbuszvonalon
205 számú
’tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján’ közlekedő járat
továbbiakban ’a hetek utolsó munkanapján’ közlekedik: Budapest d14.15,
Keszthely d16.45
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.
1194 BUDAPEST – KESZTHELY – ZALASZENTGRÓT emeltszintű országos autóbuszvonalon
203 számú
(Budapest $14.15, Keszthely érk. $16.45, ind. $16.50, Hévíz $17.05, Zalaszentgrót
$18.00) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat $17.51 órakor
megáll Zalaszentlászló, faluvég megállóhelynél.
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1562 PÉCS – NAGYATÁD – ZALAEGERSZEG országos autóbuszvonalon
101 számmal másodrész járat meghirdetésre kerül ’tanév tartama alatt a hetek utolsó előtti
munkanapján’ jelzéssel: Pécs Š14.00, Nagyatád Š15.25, Nagykanizsa Š16.25
714 számú

1 számú

2 számú
12 számú

7 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.
1667 SZOMBATHELY – VASVÁR – ZALAEGERSZEG – NAGYKANIZSA
regionális autóbuszvonalon
’tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján’ közlekedő járat korlátozó
jele ’a hetek utolsó iskolai előadási napján’ jelre módosul: Szombathely L13.20,
Nagykanizsa L15.30

1668 SZOMBATHELY – ZALAEGERSZEG – KAPOSVÁR – PÉCS országos autóbuszvonalon
202 számmal másodrész járat meghirdetésre kerül ’tanév tartama alatt a hetek utolsó
munkanapján’ jelzéssel: Pécs ‘12.00, Kaposvár ‘13.15, Nagykanizsa ‘14.40,
Zalaegerszeg ‘15.30
6 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta $11.45 órakor Zalaegerszeg, aut. áll.-ról
Szombathelyre induló autóbuszjárat felszállási igény esetén $12.23 órakor
Körmend, TESCO Hipermarket elnevezésű megállóhelyen is megáll.
1669 LENTI – KÖRMEND – SZOMBATHELY regionális autóbuszvonalon
111 számú
’tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján’ közlekedő járat korlátozó
jele ’a hetek utolsó iskolai előadási napján’ jelzésre módosul: Lenti L8.30,
Szombathely L9.50
825 számú
828 számú

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.
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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.
313 számú

1793 PÁPA – KESZTHELY - NAGYKANIZSA országos autóbuszvonalon
(Pápa 6.50, Keszthely 8.55) naponta közlekedő járat Dobogómajor II. elnevezésű
megállóhelyen 8.35 órakor megáll.

ZALA MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS MÓDOSÍTÁSOK
6210 ZALAEGERSZEG – PÓKASZEPETK regionális autóbuszvonalon
130 számmal másodrész
járat
meghirdetésre
kerül
iskolai
előadási
Pókaszepetk ,7.11, Zalaszentiván ,7.25, Zalaegerszeg ,7.35

napokon:

6211 ZALAEGERSZEG – PÓKASZEPETK – ZALASZENTGRÓT regionális autóbuszvonalon
537 számú
munkanapi járat 20 perccel korábban és Türje helyett Aranyodon át közlekedik:
Zalaegerszeg .15.50, Pókaszepetk .16.14, Zalabér .16.28, Zalaszentgrót .16.40
557 számú
munkanapi járat Aranyod helyett Türjén át közlekedik Zalaszentgrótra:
Zalaegerszeg .16.20, Pókaszepetk .16.40, Zalabér .16.52, Türje .17.04,
Zalaszentgrót .17.15. Zalabérben átszállás biztosított a 17.02 órakor
Tüskeszentpéter-Aranyod-Zalaszentgrót irányába induló 6320/834 számú járatra.
6216 ZALAEGERSZEG – NAGYKAPORNAK – HÉVÍZ – KESZTHELY
regionális autóbuszvonalon
429 számú
munkanapi járat leszállók jelentkezése esetén Kisbucsa betéréssel közlekedik:
Zalaegerszeg .20.20, Kisbucsa 2.20.33, Nagykapornak .20.38, Keszthely .21.25
439 számú
szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat leszállók jelentkezése esetén
Kisbucsa betéréssel közlekedik: Zalaegerszeg *20.20, Kisbucsa 2*20.32,
Nagykapornak *20.40, Keszthely *21.25
302 számmal másodrész járat meghirdetésre kerül a hetek utolsó iskolai előadási napján:
Keszthely L12.25, Hévíz L12.45, Zalacsány L12.59, Nagykapornak L13.11,
Zalaegerszeg L13.30
6219 ZALAEGERSZEG – ALSÓNEMESAPÁTI – BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ –
PÖLÖSKE – PACSA regionális autóbuszvonalon
758 számú
szabadnapi járat Búcsúszentlászló elág. és Zalaegerszeg, aut. áll. között menetidő
korrekcióval közlekedve 5 perccel korábban érkezik a végállomásra:
Nemessándorháza O6.47, Nemeshetés O7.04, Búcsúszentlászló elág. O7.13,
Alsónemesapáti O7.18, Zalaegerszeg O7.30
6237 ZALAEGERSZEG – BAK – PACSA – ZALAAPÁTI - KESZTHELY
regionális autóbuszvonalon
454 számú
iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban és menetidő korrekcióval
közlekedik: Zalaszentmihály, iskola ▲15.25, Pölöske, elág. ,15.29, Barnakpuszta,
aut.ford. ,15.37, Bak, vendéglő ▲15.50
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6239 ZALAEGERSZEG – NAGYLENGYEL – NOVA – LENTI/PÁKA – DOBRI
regionális autóbuszvonal új elnevezése
6239 ZALAEGERSZEG – NAGYLENGYEL – NOVA – CSÖMÖDÉR – LENTI/DOBRI
(Zalaegerszeg .16.45, Nova .17.38, Csömödér .17.52, Tormafölde .18.10,
885 számú
Dobri
.18.15)
munkanapi
járat
leszállók
jelentkezése
esetén
Petrikeresztúr(Győrfiszeg), aut.ford. érintésével (2.17.23) közlekedik, a járat
további menetrendje változatlan.
6241 ZALAEGERSZEG – BAK – NOVA – LENTI regionális autóbuszvonalon
530 számmal új járat közlekedik iskolai előadási napokon: Zalatárnok, posta ,16.18, Bak,
vendéglő ,16.28
6243 ZALAEGERSZEG – BAK – GUTORFÖLDE – PÁKA / SZENTPÉTERFÖLDE
regionális autóbuszvonalon
389 számú
munkanapi járat leszállók jelentkezése esetén Szentpéterföldéig közlekedik:
Zalaegerszeg .18.25, Gutorfölde,iskola .19.11, Szentpéterfölde 2.19.19
489 számú
szabadnapi járat leszállók jelentkezése esetén Szentpéterföldéig közlekedik:
Zalaegerszeg O18.25, Gutorfölde,iskola O19.11, Szentpéterfölde 2O19.19
6248 ZALAEGERSZEG – GELLÉNHÁZA – PETRIKERESZTÚR – LENTI
regionális autóbuszvonalon
465 számú
munkanapi járat Gombosszeg, elág. és Lenti, aut. áll között menetidő
korrekcióval közlekedve 3 perccel korábban érkezik a végállomásra:
Zalaegerszeg .19.30, Gellénháza .19.52, Petrikeresztúr .20.01, Barlahida,
bej.út .20.04, Nova .20.09, Lenti .20.22
686 számú
munkanapi járat menetidő korrekcióval közlekedve Zalaegerszegre 5 perccel
korábban érkezik: Lenti .13.30, Nova .13.43, Barlahida .13.52,
Petrikeresztúr .13.57, Nagylengyel .14.05, Gellénháza, aut.vt. .14.08,
Zalaegerszeg .14.30. A járat csatlakozást ad a Zalaegerszegről 14.35 órakor
Budapestre induló 1185/14 számú járatra.
6255 ZALAEGERSZEG – CSONKAHEGYHÁT – BECSVÖLGYE – SZILVÁGY
regionális autóbuszvonalon Pálfiszeg betéréssel közlekedő járatok mindkét irányban megállnak az
újonnan létesített ’Pálfiszeg, Tubolyszeg-hegy’ elnevezésű megállóhelyen, valamint a
135 számú
144 számú

155 számú
161 számmal
164 számú
157 számú

iskolai előadási napokon közlekedő járat a 137 számú járatba beolvadva
továbbiakban munkanapokon és Babosdöbrétéig közlekedik:
Zalaegerszeg .14.40, Hottó .14.58, Babosdöbréte(Rám), aut. ford. .15.18
iskolai előadási napokon közlekedő járat a 150 számú járatba beolvadva
továbbiakban munkanapokon és Babosdöbrététől közlekedik:
Babosdöbréte(Rám), aut. ford. .15.19, Zalaegerszeg .15.40
munkanapi járat csak leszállók jelentkezése esetén közlekedik be Bödébe:
Zalaegerszeg .17.30, Böde, elág. .18.09, Böde, aut. ford. 2.18.16
új járat indul munkanapokon Böde, elág.-tól Bödébe: Böde, elág. .18.43, Böde,
aut. ford. .18.50 A járat csatlakozást vesz a 18.25 órakor Zalaegerszegről induló
6258/229 számú járattól.
munkanapi járat 35 perccel később közlekedik: Böde .18.55, Zalaegerszeg .19.15
munkanapi járat Hottó betéréssel közlekedik, a további megállóhelyeket 8 perccel
később érinti: Zalaegerszeg .20.05, Hottó, aut.ford. .20.22, Teskánd, hottói
elág. .20.26, Babosdöbréte, templom .20.36, Böde, aut.ford. .20.49, Böde,
elág. .20.55, Milejszeg, Kossuth u.25. .21.00
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309 számú
206 számú

409 számú
404 számú
407 számmal
410 számú
411 számú
312 számú
314 számú

126 számú

130 számú

119 számú
148 számú
143 számú
141 számú

405 számú
406 számú

munkanapi járat 5 perccel korábban indul és Kislengyel betérés nélkül
közlekedik: Zalaegerszeg .6.50, Csonkahegyhát .7.20, Kustánszeg .7.29,
Becsvölgye(Barabásszeg), af. .7.37
munkanapi járat 16 perccel korábban és Milejszegen át közlekedik:
Becsvölgye(Barabásszeg), af. .7.40, Becsvölgye(Pajzsszeg), Petőfi u. .7.44,
Becsvölgye, Kislengyel .7.46, Csonkahegyhát, iskola .7.52, Milejszeg, Petőfi
u.53. .7.58, Dobronhegy .8.06, Teskánd, hottói elág. .8.13, Zalaegerszeg,
aut.áll. .8.27
(Kustánszeg, Kossuth u.1. ▲13.33, Becsvölgye(Barabásszeg), af. ▲13.53) iskolai
előadási napi járat leáll.
(Becsvölgye(Barabásszeg), af. ▲14.13, Kustánszeg, Kossuth u.1. ▲14.36) iskolai
előadási napi járat leáll.
új járat indul iskolai előadási napokon Csonkahegyhátról Becsvölgyére:
Csonkahegyhát, iskola ,16.00, Becsvölgye, Kislengyel ,16.06, Becsvölgye
(Pajzsszeg), Petőfi u. ,16.09, Becsvölgye (Barabásszeg), af. ,16.12
iskolai előadási napi járat 5 perccel később közlekedik: Kustánszeg, Kossuth u. 1.
▲15.45, Csonkahegyhát, iskola ▲15.55
iskolai előadási napi járat 8 perccel később közlekedik: Csonkahegyhát, iskola
▲16.00, Németfalu, aut.ford. ▲16.08, Kustánszeg, Kossuth u. 81. ▲16.20,
Becsvölgye, Kislengyel ▲16.28, Becsvölgye (Barabásszeg), aut.f. ▲16.36
iskolai előadási napi járat 5 perccel később közlekedik: Kustánszeg ▲15.46,
Csonkahegyhát, iskola ▲15.57, Pálfiszeg ▲16.02, Milejszeg ▲16.09, Teskánd, iskola
▲16.30, Boncodfölde ▲16.36, Zalaegerszeg ▲16.55
tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 5 perccel később indul: Kustánszeg
-15.46, Csonkahegyhát, iskola -15.57, Pálfiszeg -16.02, Milejszeg -16.09, Teskánd,
hottói elág. -16.28, Zalaegerszeg -16.40
iskolai előadási napi járat a 124 számú tanszüneti munkanapos járattal
egybeolvadva munkanapokon és Milejszeg érintése nélkül közlekedik, a további
megállóhelyeket 5 perccel korábban érinti: Csonkahegyhát, községi park .7.56,
Dobronhegy .8.06, Böde, aut.ford. .8.14, Teskánd, hottói elág. .8.23, Zalaegerszeg,
aut.áll. .8.35
munkanapi járat az 5 perccel később induló 402 számú járattal összekötve, Böde
érintése
nélkül
közlekedik:
Becsvölgye(Barabásszeg),
af.
.9.56,
Becsvölgye(Pajzsszeg), Petőfi u. .9.59, Becsvölgye, Kislengyel .10.02,
Csonkahegyhát, községi park .10.07, Milejszeg, Petőfi u.53. .10.12, Bödei
elág. .10.23, Teskánd, hottói elág. .10.29, Zalaegerszeg, aut.áll. .10.40
munkanapi járat Böde betéréssel Böde, elág. megállóhelyig közlekedik:
Zalaegerszeg, aut.áll. .9.30, Hottó, aut.ford. .9.47, Babosdöbréte, templom .10.00,
Böde, aut.ford. .10.12, Böde, elág. .10.19
(Csonkahegyhát ,15.15, Pálfiszeg ,15.22) iskolai előadási napokon közlekedő
járat leáll.
(Pálfiszeg ,15.23, Csonkahegyhát ,15.30) iskolai előadási napokon közlekedő
járat leáll.
iskolai előadási napokon közlekedő járat a 139 számú járatba beolvadva
továbbiakban munkanapokon, Böde és Pálfiszeg betéréssel közlekedik:
Zalaegerszeg .14.40, Böde .15.04, Milejszeg .15.19, Pálfiszeg .15.29,
Csonkahegyhát .15.35 A járat csatlakozást ad a Bödéből Zalaegerszegre
utazóknak a Lenti-Zalaegerszeg (6262/246) járatra.
iskolai előadási napi járat 5 perccel korábban közlekedik: Kustánszeg, Kossuth
u.1. ▲16.46, Becsvölgye(Barabásszeg), af. ▲17.06
iskolai
előadási
napi
járat
8
perccel
korábban
közlekedik:
Becsvölgye(Barabásszeg), af. ▲17.06, Kustánszeg, Kossuth u.1. ▲17.16
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6268 ZALAEGERSZEG – GELLÉNHÁZA – BECSVÖLGYE regionális autóbuszvonalon
398 számú
(Becsvölgye(Barabásszeg), af. ,7.50, Becsvölgye, Vörösszeg ,7.53) iskolai előadási
napokon közlekedő járat leáll.
573 számú
(Becsvölgye, Vörösszeg ,7.53, Becsvölgye(Barabásszeg), af. ,7.56) iskolai előadási
napokon közlekedő járat leáll.
664 számú
munkanapi járat 25 perccel később közlekedik: Becsvölgye (Barabásszeg),
af. .16.12, Gellénháza, aut.vt. .16.30
498 számú
(Becsvölgye(Barabásszeg), af. ,16.30, Becsvölgye, Vörösszeg ,16.33) iskolai
előadási napokon közlekedő járat leáll.
583 számú
(Becsvölgye, Vörösszeg ,16.33, Becsvölgye(Barabásszeg), af. ,16.36) iskolai
előadási napokon közlekedő járat leáll.
6275 ZALAEGERSZEG – BAGOD – VASPÖR – ZALAHÁSHÁGY – ZALACSÉB –
BONCODFÖLDE – ZALAEGERSZEG regionális autóbuszvonalon
798 számú
munkanapi járat 5 perccel korábban közlekedik: Bagod .6.14,
Zalaboldogfa .6.28, Zalaegerszeg .6.45
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
6315 ZALASZENTGRÓT – ZALAKOPPÁNY regionális autóbuszvonalon
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 10 perccel később
közlekedik: Zalaszentgrót $17.15, Zalakoppány $17.40
584 számú
szabadnapokon közlekedő járat 10 perccel később indul: Zalakoppány O17.40,
Zalaszentgrót O17.55
597 számú

6320 ZALASZENTGRÓT – ZALABÉR – TÜRJE – ZALASZENTGRÓT
regionális autóbuszvonalon
834 számú
munkanapi járat továbbiakban Tüskeszentpéter betéréssel Aranyodon át
közlekedik: Zalaszentgrót, aut.áll. .16.35, Türje, kh. .16.43, Zalabér, aut.vt. .17.02,
Tüskeszentpéter, Szív u. .17.11, Aranyod, aut.vt. .17.15, Zalaszentgrót,
aut.áll. .17.18. A járat Zalabérben csatlakozást vesz a Zalaegerszegről 16.20
órakor induló, és Zalabér-Türjén át Zalaszentgrótra közlekedő 6211/557 számú
járattól.
778 számmal
636 számmal
886 számú
264 számmal

6355 KESZTHELY – HÉVÍZ regionális autóbuszvonalon
másodrész járat meghirdetésre kerül munkanapokon:
Hévíz .8.00, Keszthely .8.20
másodrész járat meghirdetésre kerül tanszünetben munkanapokon:
Hévíz -14.15, Keszthely -14.30
tanszünetben munkanapokon közlekedő járat továbbiakban munkanapokon
közlekedik: Hévíz .15.05, Keszthely .15.25
másodrész járat meghirdetésre kerül munkaszüneti napokon:
Hévíz (15.20, Keszthely (15.40

6360 HÉVÍZ – KESZTHELY – BALATONGYÖRÖK regionális autóbuszvonalon
268 számmal másodrész járat meghirdetésre kerül iskolai előadási napokon: Gyenesdiás,
takarékp. ,7.24, Keszthely ,7.40
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6401 NAGYKANIZSA – GELSE – OROSZTONY / PACSA regionális autóbuszvonalon
343 számú
iskolai
előadási
napi
járat
’Kilimán,
Petőfi
u.
40.’
helyett
meghosszabbítva ’Kilimán, Petőfi u. 91.’ megállóhelyig közlekedik:
Nagykanizsa ,6.05, Kilimán, Petőfi u.91 ,6.40
358 számú
iskolai előadási napi járat ’Kilimán, Petőfi u. 40.’ helyett ’Kilimán, Petőfi u. 91.’
megállóhelytől indulva közlekedik: Kilimán, Petőfi u.91. ,6.46, Nagykanizsa ,7.20
370 számú
(Pacsa .5.20, Nagykanizsa .6.20) munkanapi járat továbbiakban „H”-jeles
járatként közlekedik Nagykanizsán.
6435 NAGYKANIZSA – SZEPETNEK – LETENYE regionális autóbuszvonalon
470 számú
munkanapi járat meghosszabítva Letenyétől közlekedik: Letenye .5.25,
Becsehely .5.31, Szepetnek .5.57, Nagykanizsa .6.10
6454 NAGYKANIZSA – LETENYE – TORNYISZENTMIKLÓS / TORMAFÖLDE – LENTI
regionális autóbuszvonalon
842 számú
munkanapi járat leszállók esetén Tormafölde, alsó megállóhelyig meghosszabítva
közlekedik: Dobri .23.08, Tormafölde, alsó 2.23.15, Csörnyeföld 2.23.24,
Muraszemenye .23.38
504 számú
iskolai előadási napokon közlekedő járat Lovászi helyett Lentiből indul:
Lenti ,15.50, Lovászi ,16.04, Dobri ,16.19
507 számmal másodrész járat meghirdetésre kerül ’tanév tartama alatt a hetek első
munkanapját megelőző napon’ jelzéssel: Kerkaszentkirály Q16.20, Tormafölde
Q16.27, Szécsisziget Q16.35, Lenti Q16.50
6465 NAGYKANIZSA – HOMOKKOMÁROM – ZALASZENTBALÁZS
regionális autóbuszvonalon
950 számú
(Zalaszentbalázs .5.19, Nagykanizsa .6.25) munkanapi járat .6.19 órakor megáll
Nagykanizsa(Palin), Újtelep megállóhelynél.
6506 LETENYE – KISTOLMÁCS – BÁZAKERETTYE – BORSFA regionális autóbuszvonalon
377 számú
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat
 tanszünetben munkanapokon változatlan menetrend szerint, igényvezérelt
közlekedési formában közlekedik: Letenye -17.25, Zajk 2-17.36, Kistolmács 217.45;
 iskolai előadási napokon és szabadnapokon a járat 277 járatszámmal
közlekedik és a ’csak leszállók jelentkezése esetén közlekedik’ korlátozása
eltörlésre kerül: Letenye I17.25, Zajk I17.36, Kistolmács I17.45
278 számmal új járat közlekedik iskolai előadási napokon és szabadnapokon:
Kistolmács I17.45, Letenye I17.55
6521 LETENYE – CSÖRNYEFÖLD – BÁZAKERETTYE – LASZTONYA –
BÁNOKSZENTGYÖRGY regionális autóbuszvonalon
238 számú
munkanapi járat Bázakerettyéről 10 perccel később indul tovább:
Lasztonya .6.18, Bázakerettye érk. .6.35, ind. .6.45, Muraszemenye .7.21,
Letenye .7.35
6570 LENTI – CSESZTREG – RAMOCSA – MAGYARFÖLD – BAJÁNSENYE
regionális autóbuszvonalon
551 számmal másodrész járat meghirdetésre kerül munkanapokon:
Lenti .5.30, Csesztreg .5.45
755 számmal másodrész járat meghirdetésre kerül munkanapokon:
Lenti .13.30, Csesztreg .13.45
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656 számmal

másodrész járat meghirdetésre kerül munkanapokon:
Csesztreg .14.20, Lenti .14.35

6898 KÖRMEND – NÁDASD/KATAFA – BAGOD – ZALAEGERSZEG
regionális autóbuszvonalon vasúti csatlakozások biztosítása érdekében
3 számmal
munkanapokon .12.20 órakor Körmend, aut, áll.-ról Zalaegerszegre induló
autóbuszjárat 15 perccel később .12.35 órakor indul és Zalaegerszeg, aut. áll.-ra
.13.40 órakor érkezik.
19 számmal
szabadnapokon #12.20 órakor Körmend, aut, áll.-ról Zalaegerszegre induló
autóbuszjárat 15 perccel később #12.35 órakor indul és Zalaegerszeg, aut. áll.-ra
#13.35 órakor érkezik.
6902 KÖRMEND – SZŐCE – ZALALÖVŐ – PANKASZ – ŐRISZENTPÉTER – BAJÁNSENYE
regionális autóbuszvonalon
8 számú
munkanapokon 7.46 órakor Őriszentpéter, aut. áll.-ról Körmendre induló
autóbuszjárat Nádasd, Táncsics u. megállóhely érintése nélkül közlekedik.
Nádasd, templom megállóhelytől 4 perccel korábban 8.40 órakor indul,
menetidő korrekcióval közlekedik és Körmend, aut. áll.-ra 5 perccel korábban 
9.00 órakor érkezik.
21 számú
szabad és munkaszüneti napokon *15.15 órakor Körmend, aut. áll.-ról
Őriszentpéterre induló autóbuszjárat Nádasd, templom érintésével közlekedik.
Nádasd, templom és Zalalövő, vá. bej. út megállóhelyek között menetidő
korrekcióval közlekedik, Őriszentpéter, aut. áll.-ra változatlanul *16.30 órakor
érkezik.
60 számú
naponta 19.28 órakor Zalalövő, vá. aut. ford. megállóhelytől Körmendre induló
autóbuszjárat Nádasd, templom érintésével közlekedik, Körmend, aut. áll.-ra 3
perccel később 20.18 órakor érkezik.
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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
szabad-és munkaszüneti napokon, kivéve XII. 24-én és 31-én

ÉNYKK Zrt.

Szombathely, 2017. augusztus 15.
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