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Székhely: 8500 Pápa, Celli u. 69. Levélcím: 8101 Várpalota Pf. 54.  
 

 
MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 

 
 

BVZrt-6/2010-2011.  Érvényes: 2011. szeptember 5-étıl 
 
 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. szeptember 5-ét ıl (hétfıtıl) az alábbi 
menetrendi módosításokat vezetjük be: 
 
1711 Gyır – Pápa - Ajka  autóbuszvonalon  

• 242 sz. járatot menetidı korrekcióval közlekedtetjük. Ennek megfelelıen a járat Ajka, 
aut.áll. i.: ⊗5.30, Gyır, aut. áll. é.: ⊗7.33 órakor. 

 
7301 Veszprém – Zirc – Bakonyoszlop  autóbuszvonalon 

• 325 sz. járatot Zirc, Rákóczi tér – Bakonyoszlop, alsó között menetidı korrekcióval 
közlekedtetjük. Ennek megfelelıen a járat Veszprém, aut. áll. i.: 14.50, Zirc, Rákóczi 
tér é.: 15.24, indul: 15.25, Bakonyoszlop, alsó é.: 16.03 órakor  

 
7912 Pápa – Vanyola – Lovászpatona - Nagydém autóbuszvonalon új megállóhelyet 
létesítünk Pápa, Gyimóti u. elnevezéssel. A megállóhely Pápa, Budai Nagy A. u. 
elnevezéső megállóhelytıl 0,9, Pápa, Hódoska major megállóhelytıl 0,6 km-re 
helyezkedik el. 

• 273, 253, 263, 243, 213, 265, 245, 225, 255, 267, 257, 239, 249, 219, 229 és 259 
sz. járatokat a fenti megállóhelyen ▲6.29, +8.35, x9.05,x11.15, +11.35, x13.00, 
O14.35, ⊗14.40, ⊗14.45, x15.45, O18.24, ⊗18.25, x20.10, +20.10 és ⊗22.35 
órakor megállítjuk. 

• 280, 352, 278, 248, 258, 276, 266, 256, 224, 254, 264 és 262 sz. járatot a fenti 
megállóhelyen 5.17, x6.15, ▲7.37, +10.24, x10.50, x13.00, +13.27, x14.43, 
⊗15.55, x17.49, +18.31 és ⊗21.16 órakor megállítjuk. 

 
7914(7044) Pápa – Vanyola – Lovászpatona – Tét – Gy ır autóbuszvonalon új 
megállóhelyet létesítünk Pápa, Gyimóti u. elnevezéssel. A megállóhely Pápa, Budai Nagy 
A. u. elnevezéső megállóhelytıl 0,9, Pápa, Hódoska major megállóhelytıl 0,6 km-re 
helyezkedik el. 

•  540 sz. járatot Pápa, Gyimóti u. megállóhelynél x7.31 órakor megállítjuk. 
 
7918(7026) Pápa – Csót – Bakonytamási – Veszprémvar sány autóbuszvonalon 

• 141 sz. járatot menetidı korrekcióval közlekedtetjük. A járat Csót, ib. i.: ▲13.20, 
Gic, vajgyár é.: ▲13.45 órakor.  

• 178 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelıen a járat Gic, 
vajgyár i.: ▲6.00, Pápa, aut. áll. é.: ▲6.50 órakor. 

• 168 sz. járatot 5 perccel korábban indítjuk. A járat Bakonytamási, aut. vt. i.: 726.05, 
Pápa, aut. áll. é.: 726.50 órakor. 

• 108 sz. járatot 5 perccel korábban indítjuk. A járat Gic, vajgyár i.: ▲13.45, Pápa, 
aut. áll. é.: ▲14.44 órakor. 

A vonalon új megállóhelyet létesítünk Pápa, Gyimóti u. elnevezéssel. A megállóhely Pápa, 
Budai Nagy A. u. elnevezéső megállóhelytıl 0,9, Pápa, Hódoska major megállóhelytıl 0,6 
km-re helyezkedik el. 
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• 123, 173, 133, 185, 165, 177, 167, 159 sz. járatot a fenti megállóhelyen 6.25, 
x9.40, ⊗10.35, ⊗14.40, ⊕14.40, ⊗16.15, 17.10 és ⊗22.35 órakor megállítjuk. 

• 180, 178, 168, 128, 138, 168, 108, 186, 174, 162 sz. járatokat a fenti 
megállóhelyen 5.18, ▲6.45, 726.45, ▲7.26, ⊗8.17, 13.09, ▲14.39, ⊗15.40, 16.47 
és ⊗21.13 órakor megállítjuk. 

 
7920 Pápa – Nagytevel – Ugod  autóbuszvonalon 

•  583 sz. (Pápa, aut. áll. i.: x10.05 – Ugod, vá. bej. út é.: x10.34) sz. járatot 
Bakonykoppány, aut. vt. megállóhelyig közlekedtetjük és a 7922 Pápa – Ugod – 
Bakonybél – Zirc autóbuszvonalon 623 járatszámmal hirdetjük meg. Ennek 
megfelelıen a járat Pápa, aut. áll. i.: x10.05, Bakonykoppány, aut. vt. é.: x10.46 
órakor. 

• 556 sz. járatot (Ugod, vá. bej. út i.: ▲12.50, Pápa, aut. áll. é.: ▲13.24) 
Bakonykoppány, aut. vt. megállóhelytıl indítjuk és a 7922 Pápa – Ugod –  
Bakonybél  – Zirc  autóbuszvonalon 622 járatszámmal hirdetjük meg. A járat 
Bakonykoppány, aut. vt. i.: ▲12.40, Pápa, aut. áll. é.: ▲13.22 órakor. 

•  656 sz. járatot (Ugod, vá. bej. út 7213.44 – Pápa, aut. áll. 7214.13) 
Bakonykoppány, aut. vt. megállóhelytıl indítjuk és a 7922 Pápa – Ugod – 
Bakonybél – Zirc autóbuszvonalon 628 járatszámmal hirdetjük meg. A járat 
Bakonykoppány, aut. vt. i.: 7213.31, Pápa, aut. áll. é.: 7214.13 órakor.  

 
7926 Pápa – Ganna - Döbrönte  autóbuszvonalon 

• új, 411 sz. járatot közlekedtetünk Pápa, aut. áll. (x5.25) – Döbrönte, aut. vt. (x5.46) 
viszonylatban. 

 
7953 Pápa – Nemesszalók/Vinár - Karakószörcsök  autóbuszvonalon 

• 747 sz. járatot 10 perccel késıbb és menetidı korrekcióval közlekedtetjük. A járat 
Pápa, aut. áll. i.: x17.00, Karakószörcsök, v. mh. é.: x18.14 órakor. 

 
7991(7045) Tét – Lovászpatona - Nagydém  autóbuszvonalon 

• 375 sz. járatot Lovászpatona, iparcikkbolt érintésével közlekedtetjük. Ennek 
megfelelıen a járat Tét, garázs i.: +15.26, Lovászpatona, iparcikkbolt é.: +15.49 
indul: +15.50, Nagydém, aut. vt. é.: +15.57 órakor. 

• 378 sz. járatot Lovászpatona, iparcikkbolt érintésével közlekedtetjük. A járat 
Nagydém, aut. vt. i.: +12.05,  Lovászpatona, iparcikkbolt é.: +12.12 indul: +12.13, Tét, 
garázs é.: +12.35 órakor. 

 
 
Jelmagyarázat: 
x munkaszüneti napok kivételével naponta 
⊗ munkanapokon 
▲ iskolai elıadási napokon  
72 szabadnapokon, valamint tanszünetben munkanapokon 
⊕ szabad- és munkaszüneti napokon 
O szabadnapokon 
+ munkaszüneti napokon 
 
 
 
Pápa, 2011. augusztus 9. 
 

 
 
 

Legyen az utasunk, utazzunk együtt! 
 BAKONY VOLÁN Zrt.  

 


