
 
 
KNYKK-KEM 03/2017-2018       Érvényes: 2018. május 20-tól 

 
MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 

 
Értesítjük a t. Utazóközönséget, hogy 2018. május 20-án (vasárnap) üzemkezdettől az alábbi 
menetrend módosítások kerülnek bevezetésre a 
 
8510 Esztergom – Dorog – Kesztölc – Piliscsév – Piliscsaba autóbuszvonalon: 

• a 773-as számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. M 8.00 órakor; érk.: Piliscsév, aut. ford. 

M 8.43 órára) 5 perccel korábban, 7.55 órakor indítjuk. 

• a 771-es számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. Z 8.25 órakor; érk.: Piliscsaba, vá. Z 

9.25 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 10 perccel később, 8.35 órakor 
indítjuk.  

• a 775-ös számú járatot (ind.: Leányvár, Műv. Ház M 9.35 órakor; érk.: Piliscsév, aut. ford. 

M 9.44 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 25 perccel korábban, 9.10 
órakor indítjuk.  

• a 783-as számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. X 11.00 órakor; érk.: Piliscsév, aut. ford. 

X 11.43 órára) 5 perccel korábban, 10.55 órakor indítjuk. 

• az 513-as számú járatot (ind.: Leányvár, Műv. Ház + 11.35 órakor; érk.: Piliscsév, aut. 

ford. + 11.44 órára) leállítjuk, helyette a szabadnapokon közlekedő 511-es számú 
járatot közlekedtetjük az alábbiak szerint: 

• az 511-es számú járatot (ind.: Leányvár, Műv. Ház O 12.05 órakor; érk.: Piliscsév, aut. 

ford. O 12.14 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel később, 12:10 
órakor indítjuk, valamint közlekedését kiterjesztjük munkaszüneti napokra is. 

• a 655-ös számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. D 12.00 órakor; érk.: Piliscsév, aut. ford. 

D 12.44 órára) 5 perccel korábban, 11.55 órakor indítjuk. 

• a 635-ös számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. 14.30 órakor; érk.: Piliscsév, aut. ford. 

15.13 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében Piliscsév, v. mh.-től 5 perccel 
később, 15.07 óra helyett 15:12 órakor indítjuk tovább Piliscsév felé. 

• a 757-es számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. M 16.15 órakor; érk.: Piliscsév, aut. ford. 

M 17.15 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében Piliscsév, v. mh.-től 3 perccel 
később, 17.09 óra helyett 17:12 órakor indítjuk tovább Piliscsév felé. 

• a 761-es számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. O 16.15 órakor; érk.: Piliscsaba, vá. O 

17.32 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében Piliscsév, v. mh.-től 3 perccel 
később, 17.09 óra helyett 17:12 órakor indítjuk tovább Piliscsév – Piliscsaba felé. 
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• a 767-es számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. 34 16.30 órakor; érk.: Piliscsaba, vá. 34 

17.30 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében Piliscsév, v. mh.-től 5 perccel 
később, 17.07 óra helyett 17:12 órakor indítjuk tovább Piliscsév – Piliscsaba felé. 

• Vasúti csatlakozás biztosítása érdekében új járatot állítunk forgalomba 
munkanapokon 777-es járatszámon (ind.: Dorog, városháza M 18.00 órakor; érk.: 

Piliscsév, aut. ford. M 18.20 órára). 

• a 779-es számú járatot (ind.: Dorog, városháza 25 18.45 órakor; érk.: Piliscsév, aut. ford. 

25 19.05 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 15 perccel később, 19:00 
órakor indítjuk.  

• a 669-es számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. 34 19.44 órakor; érk.: Piliscsév, aut. ford. 

34 20.43 órára) 4 perccel korábban, 19:40 órakor indítjuk. 

• a 679-es számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. X 20.00 órakor; érk.: Piliscsév, aut. ford. 

X 20.43 órára) 5 perccel korábban, 19.55 órakor indítjuk. 

• a 789-es számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. 25 22.10 órakor; érk.: Piliscsév, aut. ford. 

25 23.10 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében Piliscsév, v. mh.-től 6 perccel 
később, 23.04 óra helyett 23:10 órakor indítjuk tovább Piliscsév felé. 

• a 778-as számú járatot (ind.: Piliscsév, aut. ford. I 6.45 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll. 

I 7.28 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel korábban, 6.40 
órakor indítjuk.  

• a 774-es számú járatot (ind.: Piliscsév, aut. ford. M 9.15 órakor; érk.: Leányvár, Műv. Ház 

M 9.24 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 35 perccel korábban, 8.40 
órakor indítjuk.  

• a 788-as számú járatot (ind.: Piliscsaba, vá. Z 9.30 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll. Z 

10.30 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 15 perccel később, 9.45 órakor 
indítjuk.  

• a 798-as számú járatot (ind.: Piliscsév, aut. ford. M 9.55 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll. 

M 10.38 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 15 perccel korábban, 9.40 
órakor indítjuk.  

• az 518-as számú járatot (ind.: Piliscsév, aut. ford. + 11.15 órakor; érk.: Leányvár, Műv. 

Ház + 11.24 órára) leállítjuk, helyette a szabadnapokon közlekedő 516-os számú 
járatot közlekedtetjük az alábbiak szerint: 

• az 516-os számú járatot (ind.: Piliscsév, aut. ford. O 11.45 órakor; érk.: Leányvár, Műv. 

Ház O 11.54 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel korábban, 
11:40 órakor indítjuk, valamint közlekedését kiterjesztjük munkaszüneti napokra 
is. 

• a 756-os számú járatot (ind.: Piliscsév, aut. ford. M 11.55 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll.  

M 12.38 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 15 perccel korábban, 11.40 
órakor indítjuk.  
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• a 766-os számú járatot (ind.: Piliscsév, aut. ford. Z 12.20 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll.  

Z 13.03 órára) leállítjuk, helyette a munkanapokon közlekedő 656-os számú járatot 
közlekedtetjük az alábbiak szerint: 

• a 656-os számú járatot (ind.: Piliscsév, aut. ford. M 12.48 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll.  

M 13.31 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 8 perccel korábban, 12:40 
órakor indítjuk, valamint közlekedését kiterjesztjük szabad- és munkaszüneti 
napokra is. 

• a 666-os számú járatot (ind.: Piliscsév, aut. ford. M 14.45 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll.  

M 15.28 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel korábban, 14:40 
órakor indítjuk.  

• a 772-es számú járatot (ind.: Piliscsév, aut. ford. M 17.20 órakor; érk.: Dorog, városháza 

M 17.40 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 15 perccel később, 17:35 
órakor indítjuk.  

• Vasúti csatlakozás biztosítása érdekében új járatot állítunk forgalomba 
munkanapokon 776-os járatszámon (ind.: Piliscsév, aut. ford. M 18.35 órakor; érk.: 

Dorog, városháza M 18.55 órára). 

• a 762-es számú járatot (ind.: Piliscsév, aut. ford. 25 20.43 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll. 

25 21.42 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 3 perccel korábban, 20:40 
órakor indítjuk.  

 
8516 Esztergom – Csolnok – Dág – Piliscsaba autóbuszvonalon: 

• a 401-es számú járatot (ind.: Úny, kh. M 8.10 órakor; érk.: Piliscsaba, vá. M 8.30 órára) 

vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel korábban, 8.05 órakor indítjuk. 

• a 488-as számú járatot (ind.: Piliscsaba, vá. O 7.25 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll. O 

8.37 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 10 perccel korábban, 7.15 
órakor indítjuk.  

• a 408-as számú járatot (ind.: Piliscsaba, vá. M 9.30 órakor; érk.: Úny, újtelep M 9.48 

órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel később, 9.35 órakor 
indítjuk.  

• a 484-es számú járatot (ind.: Piliscsaba, vá. O 16.25 órakor; érk.: Máriahalom, Petőfi u. O 

16.50 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 20 perccel korábban, 16.05 
órakor indítjuk.  

• a 442-es számú járatot (ind.: Piliscsaba, vá. M 19.25 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll. M 

20.37 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 10 perccel korábban, 19.15 
órakor indítjuk.  

 
8520 Esztergom – Tokod – Sárisáp – Piliscsaba autóbuszvonalon: 

• a 633-as számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. X 4.35 órakor; érk.: Piliscsaba, vá. X 

6.03 órára) menetidő korrekcióval közlekedtetjük. Így a járat 5.57 órára érkezik 
Piliscsaba, vá.-ra. 
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• a 659-es számú járatot (ind.: Esztergom, aut. áll. 25 19.05 órakor; érk.: Piliscsaba, vá. 25 

20.21 órára) 10 perccel korábban, 18:55 órakor indítjuk. 

• a 948-as számú járatot (ind.: Piliscsaba, vá. 8.25 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll. 9.49 

órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 10 perccel korábban, 8:15 órakor 
indítjuk.  

• a 634-es számú járatot (ind.: Piliscsaba, vá. X 18.25 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll. 

19.53 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 10 perccel korábban, 18:15 
órakor indítjuk.  

• a 632-es számú járatot (ind.: Piliscsaba, vá. 25 20.30 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll. 

21.54 órára) vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 15 perccel korábban, 20:15 
órakor indítjuk.  

 
Jelmagyarázat: 

M = munkanapokon 
O = szabadnapokon 

+ = munkaszüneti napokon 
Z = szabad- és munkaszüneti napokon 

X = munkaszüneti napok kivételével naponta 
D = szabadnapok kivételével naponta 

I = iskolai előadási napokon 
25 = naponta, kivéve dec. 24-én 

34 = munkaszüneti napokon, kivéve dec. 24-én 
 
 

Információs vonalaink: 

� 34/513-620 Tatabánya, autóbusz állomás 

� 34/587-590 Tata, autóbusz állomás 

� 34/560-605 Oroszlány, Volán telep 

� 34/340-296 Komárom, autóbusz állomás 

� 34/352-220 Kisbér, autóbusz állomás 

� 33/511-721 Esztergom, autóbusz állomás 
 
 
 
Tatabánya, 2018. május 11. 

 
 

Autóbuszjáratainkon kellemes utazást kívánunk! 
 
 
 

KNYKK Zrt.  


