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ALBA VOLÁN Zrt.             AV-16/2012-2013 
Székesfehérvár            
Börgöndi út 14.   Tel.: +36 (22) 538-700,   Fax.: +36 (22) 538-710,   www.albavolan.hu 
 
 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS  

 

Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy 2013. szeptember 1-től – vasárnaptól - kezdve az alábbi menetrend 
módosításokat vezetjük be. 

 
1171 Budapest-Érd-Székesfehérvár-Lepsény-Siófok autóbuszvonalon a 915 sz. járatot (Budapest, Népligettől 13.00 
órakor indul Siófok, aut.áll.-hoz) Budapest, Népliget és Székesfehérvár, aut.áll. között 5 perccel korábban 12.55 
órakor, valamint menetidő korrekcióval, Székesfehérvár, aut.áll.-tól változatlanul 14.50 órakor, a mellékelt 
menetrendi szerint közlekedtetjük. 
 
1205 Budapest-Székesfehérvár-Várpalota-Veszprém autóbuszvonalon: 
• a hetek első munkanapját megelőző napon új, 826 sz. járatot állítunk forgalomba, amely Székesfehérvár, aut.áll.-

tól indul V17.20 órakor és Budapest, Népligethez érkezik V18.35 órakor. 
• A hetek első munkanapját megelőző napon új, 825 sz. járatot állítunk forgalomba, amely Budapest, Népligettől 

indul V19.00 órakor és Székesfehérvár, aut.áll.-hoz érkezik V20.15 órakor. 
• A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon új, 830 sz. járatot állítunk forgalomba, amely 

Székesfehérvár, aut.áll.-tól indul 1516.20 órakor és Budapest, Népligethez érkezik 1517.35 órakor. 
• A hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon új, 831 sz. járatot állítunk forgalomba, amely 

Budapest, Népligettől indul 1518.00 órakor és Székesfehérvár, aut.áll.-hoz érkezik 1519.15 órakor. 
(Az 1205 autóbuszvonal fenti, új járatai a vonal valamennyi budapesti és székesfehérvári megállóhelyén megállnak.) 
 
1822 Dunaújváros-Székesfehérvár-Mór-Győr  autóbuszvonalon: 
• munkaszüneti napok kivételével naponta új, 111 sz. járatot állítunk forgalomba, amely Székesfehérvár, aut.áll.-tól 

indul X8.40 órakor és Győr, aut.áll.-hoz érkezik X10.25 órakor, ezzel egyidejűleg 
• munkaszüneti napok kivételével naponta új, 112 sz. járatot állítunk forgalomba, amely Győr, aut.áll.-tól indul 

X9.50 órakor és Székesfehérvár, aut.áll.-hoz érkezik X11.25 órakor a mellékelt menetrend szerint. 
• 216 és 236 sz. járatot (Győr, aut.áll.-tól 16.30 és 6716.30 órakor indul Dunaújváros, aut.áll.-hoz) Győr, aut.áll. és 

Székesfehérvár, aut.áll. között 15 perccel később 16.45 és 6716.45 és órakor közlekedtetjük, Székesfehérvár, 
aut.áll.-tól változatlanul 18.30 és 6718.30 órakor indul tovább. 

 
8000 Székesfehérvár-Zámoly-Csákvár autóbuszvonalon a 237 sz. járatot (Székesfehérvár, aut.áll.-tól M17.35 órakor 
indul Csákvár, Szabadság térhez) Gánt útirányon át közlekedtetjük. 
 
8027 Székesfehérvár-Velence-Pusztaszabolcs autóbuszvonalon: 
• 353 sz. járatot (Székesfehérvár, aut.áll.-tól X7.10 órakor indul Pusztaszabolcs, templomhoz) csak munkanapokon 

közlekedtetjük, ezzel egyidejűleg  
• szabadnapokon új, 351 sz. járatot állítunk forgalomba, amely Székesfehérvár, aut.áll.-tól indul O7.10 órakor, 

Dinnyés, seregélyesi elág.-ot érinti O7.30 órakor és Pusztaszabolcs, templomhoz érkezik O8.03 órakor. 
 
8033 Székesfehérvár-Seregélyes-Perkáta-Dunaújváros autóbuszvonalon a 769 sz. járatot (Székesfehérvár, aut.áll.-
tól X21.00 órakor indul Dunaújváros, aut.áll.-hoz) 5 perccel később X21.05 órakor közlekedtetjük. 
 
8039 [Székesfehérvár-]Sárosd-Mezőfalva autóbuszvonalon: 
• 391 sz. járatot (Nagylók, vá.-tól I6.55 órakor indul Sárbogárd, vh.-hoz) 5 perccel korábban I6.50 órakor, 

valamint meghosszabbítva, Sárbogárd, Magyar u.-ig közlekedtetjük. 
• 392 sz. járatot (Sárbogárd, vh.-tól I6.30 órakor indul Nagylók, vá.-hoz) 5 perccel korábban I6.25 órakor 

közlekedtetjük. 
• 394 sz. járatot (Sárbogárd, vh.-tól I13.46 órakor indul Kislóktelep, tsz.-hez) meghosszabbítva, Sárbogárd, 

Magyar u.-tól I13.40 órakor közlekedtetjük. 
• 396 sz. járatot (Sárbogárd, vh.-tól I16.35 órakor indul Nagylók, vá.-hoz) meghosszabbítva, Sárbogárd, Magyar 

u.-tól I16.30 órakor közlekedtetjük. 
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8040 Székesfehérvár-Aba-Sárszentágota-Sárbogárd autóbuszvonalon a 333 sz. járatot (Székesfehérvár, aut.áll.-tól 
M11.40 órakor indul Sárbogárd, Magyar u.-hoz) 60 perccel korábban M10.40 órakor közlekedtetjük. 
 
8046 Székesfehérvár-Sárbogárd-Alap-Előszállás autóbuszvonalon a 123 sz. járatot (Székesfehérvár, aut.áll.-tól 
O11.40 órakor indul Alsószentiván, sz.bolthoz) 60 perccel később O12.40 órakor közlekedtetjük. 
 
8047(5458) Székesfehérvár-Sárbogárd-Cece-Paks autóbuszvonalon a 723 sz. járatot (Székesfehérvár, aut.áll.-tól 
M14.35 órakor indul Paks, aut.áll.-hoz) Felsőmenyődpuszta megállóhelyen M15.48 órakor megállítjuk. 
 

8066(5581) Székesfehérvár-Lepsény-Enying-Simontornya autóbuszvonalon: 
• 937 sz. járatot (Székesfehérvár, aut.áll.-tól W14.35 órakor indul Dég, Béke térhez) 30 perccel később W15.05 

órakor közlekedtetjük. 
Ugyanezen autóbuszvonalon 2013. december 14-ig, próba jelleggel: 
• munkanapokon új, 965 sz. járatot állítunk forgalomba, amely Székesfehérvár, aut.áll.-tól indul M22.40 órakor, 

Mezőszentgyörgyre és Mátyásdombra betér, majd Dég, Béke térhez érkezik M0.12 órakor. 
• munkanapokon új, 966 sz. járatot állítunk forgalomba, amely Dég, Béke tértől indul M19.40 órakor, 

Mátyásdombra és Mezőszentgyörgyre betér, majd Székesfehérvár, aut.áll.-hoz érkezik M21.12 órakor. 
• 948 sz. járatot (Simontornya, aut.vt.-től 11.40 órakor indul Székesfehérvár, aut.áll.-hoz) munkanapokon 20 

perccel korábban M11.20 órakor, valamint Mátyásdombra és Meszőszentgyörgyre történő betéréssel és új, 946 sz. 
járatszámon közlekedtetjük, szabad-és munkaszüneti napokon a járat nem változik. 

 
8080(7510) Székesfehérvár-Csór-Várpalota autóbuszvonalon a 293 sz. járatot (Székesfehérvár, aut.áll.-tól I6.15 
órakor indul Csór, sz.bolthoz) 5 perccel később I6.20 órakor közlekedtetjük. 
 
8151 Agárd-Gárdony-Velence-Sukoró autóbuszvonalon munkanapokon új, 6 sz. járatot állítunk forgalomba, amely 
Velence, Szakorvosi Rendelőint.-től indul M7.40 órakor és Agárd, gyógyfürdőhöz érkezik M7.50 órakor. 
 
8152 Velence-Gárdony-Zichyújfalu autóbuszvonalon: 
• 3 sz. járatot (Gárdony, Kék Tó Étteremtől M7.05 órakor indul Zichyújfalu, sz.bolthoz) 10 perccel korábban M6.55 

órakor közlekedtetjük. 
• 2 sz. járatot (Zichyújfalu, sz.bolttól M7.25 órakor indul Velence, Szakorvosi Rendelőint.-hez) 10 perccel korábban 

M7.15 órakor közlekedtetjük. 
 
8157 Velence-Gárdony-Agárd-Gárdony-Velence autóbuszvonalon az 1 sz. járatot (Gárdony, Kék Tó Étteremtől 
M6.05 órakor indul Velence, DRV.-hez) 10 perccel korábban M5.55 órakor közlekedtetjük. 
 
8158 Velence-Gárdony-Agárd-Gárdony autóbuszvonalon az 1 sz. járatot (Velence, DRV.-től M6.40 órakor indul 
Gárdony, Kék Tó Étteremhez) 10 perccel korábban M6.30 órakor közlekedtetjük. 
 
8181 Martonvásár-Baracska v.mh.-Vál-Bicske autóbuszvonalon: 
• munkanapokon új, 490 sz. járatot állítunk forgalomba, amely Martonvásár, vá.-tól indul M13.20 órakor és Vál, 

Kisközhöz érkezik M13.55 órakor. 
• munkanapokon új, 491 sz. járatot állítunk forgalomba, amely Vál, Kisköztől indul M13.58 órakor és Martonvásár, 

vá.-hoz érkezik M14.21 órakor. 
 
8244 Dunaújváros-Rácalmás-Kulcs autóbuszvonalon 329 sz. járatot (Dunaújváros, aut.áll.-tól M6.40 órakor indul 
Kulcs, fordulóhoz) 5 perccel később M6.45 órakor közlekedtetjük. 
 
8280 Sárbogárd-Sárszentágota-Sárkeresztúr autóbuszvonalon: 
• 973 sz. járatot (Sárbogárd, vh.-tól I7.20 órakor indul Sárszentágota, iskolához) 5 perccel később, valamint 

meghosszabbítva, Sárbogárd, Magyar u.-tól I7.20 órakor közlekedtetjük. 
• 974 sz. járatot (Sárszentágota, iskolától I15.55 órakor indul Sárbogárd, vh.-hoz) meghosszabbítva, Sárbogárd, 

Magyar u.-ig közlekedtetjük. 
 
8321 Lepsény-Enying-Szabadhidvég-Felsőnyék autóbuszvonalon: 
• 230 sz. járatot (Szabadhidvég, postától O14.30 órakor indul Enying, vá.bej.úthoz) 10 perccel korábban O14.20 

órakor közlekedtetjük. 
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• 222 sz. járatot (Szabadhidvég, postától +16.25 órakor indul Lepsény, vá.-hoz) 125 perccel korábban +14.20 
órakor közlekedtetjük. 

• 213 sz. járatot (Lepsény, vá.-tól +17.50 órakor indul Enying, vá.bej.úthoz) 140 perccel korábban +15.30 órakor 
közlekedtetjük. 

 
8333(5586) Simontornya-Ozora autóbuszvonalon a 777 sz. járatot (Simontornya, SOMVILL-t ől D16.45 órakor 
indul Ozora, kh.-hoz) 5 perccel később D16.50 órakor közlekedtetjük. 
 
8355 Mór-Pusztavám-Mór autóbuszvonalon az 578 sz. járatot (Mór, aut.áll.-tól 10.00 órakor indul Mór, aut.áll.-hoz) 
10 perccel később 10.10 órakor közlekedtetjük. 
 
8360 Mór-Bodajk-Csókakő-Csákberény autóbuszvonalon az 553 sz. járatot (Mór, aut.áll.-tól X10.35 órakor indul 
Csákberény, sz.bolthoz) 5 perccel később X10.40 órakor közlekedtetjük. 
 
8381 Mór-Nagyveleg autóbuszvonalon a 863 sz. járatot (Mór, aut.áll.-tól 10.00 órakor indul Nagyveleg, kh.-hoz) 15 
perccel később 10.15 órakor közlekedtetjük. 
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Jelmagyarázat: 

M = munkanapokon,   

X = munkaszüneti napok kivételével naponta,  + = munkaszüneti napon,   D = szabadnapok kivételével naponta, 

O = szabadnapokon,    I = iskolai előadási napokon,    W = tanszünetben munkanapokon,   

V = a hetek első munkanapját megelőző napon, 

15 = a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon, 

67 = a hetek első iskolai előadási napját megelőző napon, valamint a hetek utolsó iskolai előadási napján 

 

Minden kedves utasunknak kellemes utazást kívánunk! 

 

Székesfehérvár, 2013. augusztus 16.      ALBA VOLÁN Zrt. 


