DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
cégcsoporthoz tartozó

Bács Volán Zrt.
Baja, Nagy I. u. 39.
Bács -10-2013/2014.

Menetrendi

értesítő

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. szeptember 01-től (hétfőtől) a
2013-2014. évi Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei kötetben az
alábbi menetrend módosítások kerülnek bevezetésre.
1509 Baja-Bácsbokod/Felsőszentiván-Kelebia-Szeged autóbuszvonalon
416 sz. naponta közlekedő járat Tataháza, alsó megállóhelyen megállításra kerül.
Szeged, aut.áll. ind.:
13:30 óra
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
15:30 óra
Tataháza, alsó:
15:37 óra
Baja, aut.áll. érk.:
16:20 óra
1731 Veszprém-Enying-Szekszárd-Baja autóbuszvonalon
2 sz. naponta közlekedő járat Enying, Balatonbozsok sz.bolt megállóhelyen megállításra
kerül.
Baja, aut.áll. ind.:
06:35 óra
Enying, Balatonbozsok sz.bolt: 09:24 óra
Veszprém, aut.áll. érk.:
10:15 óra
3 sz. szabad- és munkaszüneti napokon közlekedő járat Enying, Balatonbozsok sz.bolt
megállóhelyen megállításra kerül.
Veszprém, aut.áll. ind.:
15:45 óra
Enying, Balatonbozsok sz.bolt: 16:36 óra
Baja, aut.áll. érk.:
19:25 óra
31 sz. munkanapokon közlekedő járat Enying, Balatonbozsok sz.bolt megállóhelyen
megállításra kerül.
Veszprém, aut.áll. ind.:
13:45 óra
Enying, Balatonbozsok sz.bolt: 14:36 óra
Baja, aut.áll. érk.:
17:25 óra
5219 Baja-Kecel-Soltvadkert-Kecskemét autóbuszvonalon
628 sz. napota közlekedő járat Csalapuszta megállóhelyen megállításra kerül.
Baja, aut.áll. ind.:
10:40 óra
Csalapuszta
11:25 óra
Kecskemét, aut.áll. érk.:
12:40 óra
621 sz. naponta közlekedő járat Csalapuszta megállóhelyen megállításra kerül.
Kecskemét, aut.áll. ind.:
09:20 óra
Csalapuszta
10:35 óra
Baja, aut.áll. érk.:
11:20 óra
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5275 Kiskunmajsa-Soltvadkert-Kiskőrös autóbuszvonalon
975 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később
közlekedik,csatlakozást biztosítva a Kiskunmajsáról érkező 5278/288 sz. járathoz.
Tázlár, aut.vt. ind.:
15:15 óra
Kiskőrös, vá, érk.:
15:50 óra
5300 Bácsalmás-Csikéria autóbuszvonalon
316 sz. iskolai előadási napokon közlekedő járat Bácsalmás vasútállomás érintésével
közlekedik, csatlakozást biztosítva 8:36 órakor Kiskunhalasra közlekedő vonathoz.
Csikéria, sz.bolt ind.:
08:00 óra
Bácsszőlős, aut.vt.:
08:18 óra
Bácsalmás, vá. bej.út:
08:28 óra
Bácsalmás, vá.:
08:30 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
08:35 óra
5305 Bácsalmás-Madaras-Katymár autóbuszvonalon
143 sz. naponta közlekedő járat munkanapokon 5326/546 járatszámon kísérleti jelleggel
Bácsborsódig meghosszabbításra kerül, szabad- és munkaszüneti napokon 143 járatszámon
Madaras, újfalu érintésével közlekedik.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
10:35 óra
Madaras, újfalu:
10:52 óra
Katymár, 17. sz. bolt érk:
11:05 óra
148 sz. naponta közlekedő járat munkanapokon meghosszabbított útvonalon 5326/547
járatszámon kísérleti jelleggel Bácsborsódról indul, szabad- és munkaszüneti napokon 148
járatszámon 5 perccel később közlekedik.
Katymár, 17. sz. bolt ind:
11:10 óra
Madaras, újfalu:
11:23 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
11:40 óra
375 sz. iskolai előadási napokon közlekedő járat megszűnik. A járat összevonásra kerül az
5326/576 sz. Madaras-Baja viszonylatban közlekedő járattal.
Bácsalmás, vá. ind.:
14:10 óra
Bácsalmás, aut.áll.:
14:15 óra
Madaras, újfalu érk.:
14:35 óra
376 sz. járat iskolai előadási napok helyett munkanapokon közlekedik
Madaras, újfalu:
13:40 óra
Bácsalmás, vá. érk.:
14:05 óra
5306 Bácsalmás-Jánoshalma-Hajós-Kalocsa autóbuszvonalon
366 sz. iskolai előadási napokon közlekedő járat kísérleti jelleggel Kisszállásig
meghosszabbításra kerül.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
14:10 óra
Mélykút, aut.vt.:
14:30 óra
Kisszállás, aut.vt. érk.:
14:45 óra
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365 sz. iskolai előadási napokon közlekedő járat kísérleti jelleggel Kisszállásról indul,
Mélykút-Bácsalmás viszonylatban 5 perccel később közlekedik.
Kisszállás, aut.vt. ind.:
14:50 óra
Mélykút, aut.vt:
15:05 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
15:30 óra
385 sz. tanszünetben munkanapokon közlekedő járat 5 perccel később indul.
Mélykút, aut.vt:
15:05 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
15:30 óra
5315 Baja-Császártöltés autóbuszvonalon
373 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat 5 perccel később indul,
Sükösdön átszállást biztosítva a Kalocsáról érkező 5310/438 sz. járathoz.
Baja, aut.áll. ind.:
09:45 óra
Sükösd, aut.vt.:
10:05 óra
Császártöltés, felső érk.:
10:37 óra
5324 Baja-Felsőszentiván-Mélykút-Kisszállás/Jánoshalma-Kiskunhalas
autóbuszvonalon
3 sz. munkanapokon közlekedő járat 5 perccel később indul, Baján csatlakozást biztosítva a
Pécsről érkező 1653/1 sz. járathoz.
Baja, aut.áll. ind.:
11:40 óra
Mélykút, aut.áll. ind.:
12:25 óra
Jánoshalma, aut.áll. ind.:
12:40 óra
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:
13:10 óra
5326 Baja-Katymár-Bácsalmás autóbuszvonalon
566 járatszámon az 5305/375 sz. iskolai előadási napokon Bácsalmás-Madaras
viszonylatban közlekedő járat összevonásra kerül az 5326/576 sz. Madaras-Baja
viszonylatban szabadnapok kivételével naponta közlekedő járattal. Bácsalmás-Baja
viszonylatban a járat munkanapokon közlekedik.
Bácsalmás, vá. ind.:
14:10 óra
Bácsalmás, aut.áll.:
14:15 óra
Madaras, újfalu:
14:35 óra
Katymár, 17. sz. bolt:
14:48 óra
Bácsborsód, sz.vend.:
14:58 óra
Bácsbokod, kh.:
15:03 óra
Baja, aut.áll. érk.:
15:25 óra
576 sz. járat munkaszüneti napokon változatlanul közlekedik.
Madaras, újfalu ind:
14:35 óra
Katymár, 17. sz. bolt:
14:48 óra
Bácsborsód, sz.vend.:
14:58 óra
Bácsbokod, kh.:
15:03 óra
Baja, aut.áll. érk.:
15:25 óra
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546 járatszámon az 5305/143 sz. járat munkanapokon Madaras, újfalu érintésével
közlekedik és kísérleti jelleggel Bácsborsódig meghosszabbításra kerül.
Bácsalmás, aut.áll. ind.:
10:35 óra
Madaras, újfalu:
10:52 óra
Katymár, 17. sz. bolt:
11:05 óra
Bácsborsód, sz.vend. érk.:
11:15 óra
547 járatszámon az 5305/148 sz. járat munkanapokon kísérleti jelleggel meghosszabbított
útvonalon Bácsborsódról indul.
Bácsborsód, sz.vend. ind.:
11:20 óra
Katymár, 17. sz. bolt:
11:30 óra
Madaras, újfalu:
11:43 óra
Bácsalmás, aut.áll. érk.:
12:00 óra
5336 Baja-Nagybaracska-Mohács autóbuszvonalon
892 járatszámon iskolai előadási napokon új járat indul.
Mohács, Duna-balpart ind.:
16:10 óra
Mohács, Újmohácsi isk.:
16:12 óra
Homorúd, kh. érk.:
16:25 óra
5339 Baja-Nagybaracska-Hercegszántó-Homorúd-Mohács autóbuszvonalon
533 járatszámon az 5339/535 sz. munkanapokon közlekedő járat iskolai előadási napokon
meghosszabbított útvonalon Mohács, Duna-balpart megállóhelyig közlekedik
Baja, Délhús Rt. ind.:
14:15 óra
Bátmonostor, aut.vt.:
14:31 óra
Nagybaracska, aut.vt.:
14:41 óra
Csátalja, aut.vt.:
14:46 óra
Dávod, aut.vt.:
14:55 óra
Hercegszántó, aut.vt.:
15:09 óra
Homorúd, kh.:
15:25 óra
Mohács, Duna-balpart érk.:
15:35 óra
535 sz. munkanapokon közlekedő járat csak tanszünetben munkanapokon közlekedik, az
5339/533 sz. járattal együtt változatlan utazási lehetőséget biztosít.
Baja, Délhús Rt. ind.:
14:15 óra
Bátmonostor, aut.vt.:
14:31 óra
Nagybaracska, aut.vt.:
14:41 óra
Csátalja, aut.vt.:
14:46 óra
Dávod, aut.vt.:
14:55 óra
Hercegszántó, aut.vt.:
15:09 óra
Homorúd, kh. érk:
15:25 óra
Baja, 2014. augusztus 15.

Információ:

Baja 79/321-791

Bácsalmás 79/341-346 (14:00 óráig)

www.bacsvolan.hu
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