
 
 
KNYKK-FM-06/2017-2018     Érvényes: 2018. június 17. 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
 
Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a Magyar Országos Rallye Bajnokság, Székesfehérvár 
Rallye futama miatt, 2018. június 17-én, vasárnap (csak ezen a napon) 9.00 órától 18.00 óráig 
az Iszkaszentgyörgy-Felsőkincses-Kincsesbánya-Rákhegy-Fehérvárcsurgó útszakasz teljes 
szélességében lezárásra kerül. Emiatt az alábbi járatok módosított útvonalon közlekednek. 
 
8086 Székesfehérvár-Iszkaszentgyörgy-Kincsesbánya-Bakonykúti-Isztimér  autóbuszvonalon: 
- 663, 653, 655 és 685 sz. járatot (Székesfehérvár, aut.áll.-tól 8.40, 10.40, 12.40 és 14.40 órakor 

indul Isztimér, tűzoltószertárhoz) Székesfehérvár, aut.áll. és Iszkaszentgyörgy, kastély között 
változatlanul, Iszkaszentgyörgy, kastély és Guttamási, bakonykúti elág. között az 
Iszkaszentgyörgy-Moha-Fehérvárcsurgó-Guttamási útvonalon közlekedtetjük,  

- 657 sz. járatot (Székesfehérvár, aut.áll.-tól 16.45 órakor indul Isztimér, tűzoltószertárhoz) 
Székesfehérvár, aut.áll. és Iszkaszentgyörgy, kastély között változatlanul, Iszkaszentgyörgy, 
kastélytól az útlezárás feloldása, maximum 45-50 perc várakozási idő után közlekedtetjük,  

- 638, 636, 656 és 654 sz. járatot (Isztimér, tűzoltószertártól 10.35, 12.25, 14.35 és 16.25 órakor 
indul Székesfehérvár, aut.áll.-hoz) Guttamási, bakonykúti elág. és Iszkaszentgyörgy, kastély 
között a Guttamási-Fehérvárcsurgó-Moha-Iszkaszentgyörgy útvonalon, Iszkaszentgyörgy, 
kastély és Székesfehérvár, aut.áll. között várhatóan 15-20 perccel később közlekedtetjük, 

- 654 sz. járatot (Isztimér, tűzoltószertártól 16.25 órakor indul Székesfehérvár, aut.áll.-hoz) 
Kincsesbányára történő betérés nélkül közlekedtetjük. 

- A módosított útvonalon közlekedő járatok a menetrendben rendszeresített 
megállóhelyeken kívül egyéb megállóhelyeken nem állnak meg! 

- A jelentősen megnövekedett vonalhossz miatt a menetrendben meghirdetett 
időpontoktól 15-20 perces eltérések várhatók. 

 
8092 Székesfehérvár-Sárkeresztes-Iszkaszentgyörgy-Kincsesbánya autóbuszvonalon: 
- a Székesfehérvár, aut.áll.-tól Kincsesbánya, Petőfi u.-hoz induló járatokat, 9.00 és 18.00 óra 

között csak Kincsesbánya, Éva Bisztróig közlekedtetjük,  
- a Kincsesbánya, Petőfi u.-tól Székesfehérvár, aut.áll.-hoz induló járatokat, 9.00 és 18.00 óra 

között csak Kincsesbánya, Éva Bisztrótól közlekedtetjük. 
 
8365 Mór-Kincsesbánya-Isztimér autóbuszvonalon: 
- 543 sz. járatot (Mór, aut.áll.-tól 11.50 órakor indul Isztimér, tűzoltószertárhoz)  csak 

Fehérvárcsurgó, igarpusztai elág.-ig közlekedtetjük,  
- 539 sz. járatot (Mór, aut.áll.-tól 16.40 órakor indul Isztimér, tűzoltószertárhoz)  Mór, aut.áll. 

és Fehérvárcsurgó, Rákhegy között változatlanul, Fehérvárcsurgó, Rákhegytől az útlezárás 
feloldása, maximum 50-55 perc várakozási idő után közlekedtetjük,  

- 556 sz. járatot (Isztimér, tűzoltószertártól 12.45 órakor indul Mór, aut.áll.-hoz) csak 
Fehérvárcsurgó, igarpusztai elág.-tól 13.03 órakor közlekedtetjük.  

 
Székesfehérvár, 2018. június 6.       

KNYKK ZRT.  
 


