Bács Volán Zrt.
Baja, Nagy I. u. 39.
Bacs -12-2012/2013.

Menetrendi

értesítő

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. szeptember 01-jétől (vasárnaptól) a
Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei kötetében az alábbi menetrend
módosítások kerülnek bevezetésre.
1486 Békéscsaba-Szeged-Baja-Pécs autóbuszvonalon
673 sz. naponta közlekedő járat 10 perccel korábban indul, a járaton OrosházaHódmezővásárhely között menetidő módosítást hajtunk végre.
Békéscsaba, aut.áll. ind.:
14:25 óra
Pécs, aut.áll. érk.:
19:55 óra
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1509 Baja-Bácsbokod/Felsőszentiván-Kelebia-Szeged autóbuszvonalon
411 sz. naponta közlekedő járatot Öttömös település kérése alapján Ásotthalom, László
tanya megállóhelyen megállítjuk.
Baja, aut.áll. ind.:
05:15 óra
Ásotthalom, László tanya ind.:
07:13 óra
Szeged, aut.áll. érk.:
08:05 óra
421 sz. iskolai előadási napokon közlekedő járat a Bácsalmási Tankerület kérése alapján 20
perccel később közlekedik.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
14:40 óra
Kelebia, vá. érk.:
15:32 óra
436 sz. iskolai előadási napokon közlekedő járat 20 perccel később közlekedik.
Kelebia, vá. ind.:
15:35 óra
Csikéria, sz. bolt érk.:
15:55 óra

1538 Baja-Jánoshalma/Mélykút-Szeged autóbuszvonalon
581 sz. naponta közlekedő járatot Öttömös, Dobó-tanya és Ásotthalom elág.
megállóhelyeken megállítjuk.
Baja, aut.áll. ind.:
05:35 óra
Öttömös, Dobó tanya ind.:
06:38 óra
Ásotthalom elág. ind.:
06:48 óra
Szeged, aut.áll. érk.:
07:25 óra
593 járatszámmal a hetek első munkanapján új járatot állítunk forgalomba.
Baja, aut.áll. ind.:
07:35 óra
Szeged, aut.áll. érk.:
09:25 óra
582 járatszámmal a hetek első munkanapján új járatot állítunk forgalomba.
Szeged, aut.áll. ind.:
10:35 óra
Baja, aut.áll. érk.:
12:25 óra

Bács Volán Zrt.
Baja

5219 Kecskemét-Soltvadkert-Kecel-Baja autóbuszvonalon
645 sz. naponta közlekedő járatot Csalapuszta megállóhelyen megállítjuk.
Kecskemét, aut.áll. ind.:
12:30 óra
Csalapuszta ind.:
13:58 óra
Baja, aut.áll. érk.:
14:50 óra
627 sz. munkanapokon közlekedő járatot Csalapuszta megállóhelyen megállítjuk, a járat
menetideje Császártöltés-Sükösd viszonylatban módosul.
Kecskemét, aut.áll. ind.:
16:00 óra
Csalapuszta ind.:
17:35 óra
Baja, aut.áll. érk.:
18:25 óra

5300 Bácsalmás-Csikéria autóbuszvonalon
355 sz. munkanapokon közlekedő járat a Bácsalmási Tankerület kérése alapján 5 perccel
később közlekedik.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
12:45 óra
Csikéria, sz.bolt érk.:
13:10 óra
365 sz. naponta közlekedő járat a Bácsalmási Tankerület kérése alapján 5 perccel később
közlekedik.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
12:45 óra
Kunbaja, aut.vt. érk.:
13:15 óra
425 sz. tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 20 perccel később közlekedik.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
14:40 óra
Csikéria, sz.bolt érk.:
15:05 óra
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5304 Tataháza-Bácsalmás-Madaras autóbuszvonal meghosszabbításra kerül JánoshalmaMélykút-Tataháza-Bácsalmás-Madaras autóbuszvonal néven
100 járatszámmal iskolai előadási napokon új járatot állítunk forgalomba.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
06:00 óra
Tataháza, aut.áll. ind.:
06:08 óra
Mélykút, aut.áll. ind.:
06:16 óra
Jánoshalma, aut.áll. érk.:
06:30 óra
5305 Bácsalmás-Madaras-Katymár autóbuszvonalon
175 sz. naponta közlekedő járat a Bácsalmási Tankerület kérése alapján betéréssel Madaras,
újfalu megállóhely érintésével közlekedik.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
12:45 óra
Madaras, aut.vt. ind.:
13:00 óra
Madaras, újfalu ind.:
13:02 óra
Madaras, aut.vt. ind.:
13:05 óra
Katymár, 17.sz. bolt érk.:
13:15 óra
176 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később
közlekedik.
Katymár, 17.sz. bolt ind.:
13:15 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
13:45 óra
5306 Bácsalmás-Jánoshalma-Hajós-Kalocsa autóbuszvonalon
366 sz. iskolai előadási napokon közlekedő járat 5 perccel korábban közlekedik és
Mélykúton csatlakozást biztosít az 1538/583 sz. 14:30 órakor induló Mélykút-Szeged
viszonylatban közlekedő járathoz.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
14:10 óra
Mélykút, Öregmajor érk.:
14:40 óra
386 sz. tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 5 perccel korábban közlekedik és
Mélykúton csatlakozást biztosít az 1538/583 sz. 14:30 órakor induló Mélykút-Szeged
viszonylatban közlekedő járathoz.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
14:10 óra
Mélykút, aut.vt. érk.:
14:30 óra
5320 Baja-Felsőszentiván-Mélykút-Mélykút(Öregmajor) autóbuszvonalon
881 járatszámmal naponta új járatot állítunk forgalomba.
Baja, aut.áll. ind.:
11:25 óra
Felsőszentiván, aut.vt. érk.:
11:50 óra
882 járatszámmal naponta új járatot állítunk forgalomba.
Felsőszentiván, aut.vt. ind.:
11:55 óra
Baja, aut.áll. érk.:
12:20 óra
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5321 Baja-Felsőszentiván-Jánoshalma-Kiskunhalas autóbuszvonalon
842 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat Baja, kórház megállóhely
kiszolgálása miatt változatlan járatszámmal áthelyezésre kerül az 5323 Baja-JánoshalmaMélykút autóbuszvonalra. A járaton Csávoly-Baja viszonylatban az útvonal és a menetidő
módosul.
Jánoshalma, aut.áll. ind:
08:35 óra
Csávoly, aut.vt. ind.:
09:35 óra
Baja, kórház ind.:
09:58 óra
Baja, aut.áll. érk.:
10:00 óra
5322 Baja-Kiskunhalas-Kelebia autóbuszvonalon
730 sz. munkanapokon közlekedő járatot Öttömös település kérése alapján Öttömös,
Németh-dűlő megállóhelyen megállítjuk.
Kelebia, vá. ind.:
04:35 óra
Öttömös, Németh-dűlő ind.:
04:54 óra
Baja, aut.áll. érk.:
07:40 óra
725 sz. munkanapokon közlekedő járatot Öttömös település kérése alapján Öttömös,
Németh-dűlő megállóhelyen megállítjuk.
Baja, aut.áll. ind.:
13:05 óra
Öttömös, Németh-dűlő ind.:
15:49 óra
Kelebia, vá. ind.:
16:05 óra
5324 Baja-Felsőszentiván-Mélykút-Jánoshalma(Mg. tanműhely) autóbuszvonalon
546 sz. tanév tartama alatt munkanapokon közlekedő járat kiterjesztésre kerül,
munkanapokon közlekedik. A járat meghosszabbított útvonalon közlekedik Mélykút,
Öregmajor megállóhelyről indul.
Mélykút, Öregmajor ind.:
06:25 óra
Mélykút, aut.vt. ind.:
06:35 óra
Baja, aut.áll. érk.:
07:25 óra
547 sz. tanév tartama alatt munkanapokon közlekedő járat kiterjesztésre kerül,
munkanapokon közlekedik. A járat meghosszabbított útvonalon közlekedik Mélykút,
Öregmajor megállóhelyig.
Baja, aut.áll. ind.:
14:15 óra
Mélykút, aut.vt. ind.:
15:05 óra
Mélykút, Öregmajor érk.:
15:15 óra
5326 Baja-Katymár-Bácsalmás autóbuszvonalon
570 sz. munkanapokon közlekedő járat Madaras, újfalu megállóhelyről indul.
Madaras, újfalu ind.:
05:40 óra
Madaras, malom ind.:
05:41 óra
Madaras, aut.vt. ind.:
05:42 óra
Baja, aut.áll. érk.:
06:40 óra
Baja, 2013. augusztus 16.
Információ:

Baja 79/321-791

Bácsalmás 79/341-346 (14:00 óráig)

www.bacsvolan.hu
Bács Volán Zrt.
Baja

