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É R T E S Í T É S 

 
GV-3-2010/2011. Érvényes: 2011. június 1-jétől 
 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. június 1-jétől – szerdától – 
kezdve az 
5445 Szekszárd – Szedres – Medina vonalon 

- a 773 sz. járat közlekedését tanszünetben munkanapokra is 
kiterjesztjük, útvonalát Medina, iskoláig meghosszabbítjuk. A járat 
Szekszárd, aut. áll-ról I7.50 órakor, Szedres, aut. vt-től I8.15 órakor 
indul és Medina, iskolához I8.23 órakor érkezik, 

- 776 számmal munkanapokon új járatot állítunk forgalomba. A járat 
Medina, iskolától I8.50 órakor, Szedres, aut. vt-től I8.58 órakor indul és 
Szekszárd, aut. áll-ra I9.23 órakor érkezik. 

5415 Szekszárd – Decs – Bátaszék vonalon 
- a 923 sz. járatnál Eszterszállás és Sárpilis között menetidő korrekciót 

hajtottunk végre. A járat Szekszárd, aut. áll-ról H5.55 órakor, Őcsény, 
kh-tól H6.10 órakor, Decs, kh-tól H6.17 órakor indul és Sárpilis, kh-
hoz H6.24 órakor érkezik, 

- a 963 sz. járatot 5 perccel korábban és Sárpilis, kh-ig közlekedtetjük. A 
járat Szekszárd, aut. áll-ról I7.00 órakor, Őcsény, kh-tól I7.09 órakor, 
Decs, kh-tól I7.15 órakor indul és Sárpilis, kh-hoz I7.21 órakor érkezik, 

- a 958 sz. járatot 5 perccel korábban indítjuk. A járat Sárpilis, kh-tól 
H6.25 órakor, Decs, kh-tól H6.33 órakor, Őcsény, kh-tól H6.43 órakor 
indul és Szekszárd, aut. áll-ra H6.57 órakor érkezik, 

- a 968 sz. járatot 5 perccel korábban és Sárpilis, kh-tól indítjuk. A járat 
Sárpilis, kh-tól I7.25 órakor, Decs, kh-tól I7.33 órakor, Őcsény, kh-tól 
I7.43 órakor indul és Szekszárd, aut. áll-ra I7.57 órakor érkezik. 

5431 [Szekszárd-]Bonyhád – Kurd[-Dombóvár] vonalon az alábbi járatok 
Gunaras, gyógyfürdőhöz betérnek: 

- 323 sz. járat, amely Szekszárd, aut. áll-ról H9.00 órakor, Gunaras, 
gyógyfürdőtől H11.05 órakor indul és Dombóvár, aut. áll-ra H11.12 
órakor érkezik, 

- 360 számmal új járatot közlekedtetünk munkaszüneti napokon. A járat 
Dombóvár, aut. áll-ról +11.45 órakor, Gunaras, gyógyfürdőtől +11.52 
órakor indul és Bonyhád, aut. áll-ra +13.17 órakor érkezik. 

 
 



5431 [Szekszárd-]Bonyhád – Kurd[-Dombóvár] vonalon 
- 358 sz. járat közlekedési korlátját munkaszüneti napok kivételével 

napontára módosítjuk. A járat Dombóvár, aut. áll-ról H11.45 órakor 
indul és Bonyhád, aut. áll-ra H13.17 órakor érkezik. 

5433 [Szekszárd-]Hőgyész – Dombóvár vonalon az alábbi járatok Gunaras, 
gyógyfürdőhöz betérnek: 

- 433 számmal új járatot közlekedtetünk munkaszüneti napokon. A járat 
Szekszárd, aut. áll-ról +14.05 órakor, Gunaras, gyógyfürdőtől +15.28 
órakor indul és Dombóvár, aut. áll-ra +15.35 órakor érkezik, 

- 568 sz. járat, amely Dombóvár, aut. áll-ról H10.15 órakor, Gunaras, 
gyógyfürdőtől H10.22 órakor indul és Szekszárd, aut. áll-ra H11.58 
órakor érkezik, 

- 446 sz. járat, amely Dombóvár, aut. áll-ról I12.15 órakor, Gunaras, 
gyógyfürdőtől I12.22 órakor indul és Hőgyész, aut. vt-hez I13.07 
órakor érkezik, 

- 578 sz. járat, amely Dombóvár, aut. áll-ról o12.15 órakor, Gunaras, 
gyógyfürdőtől o12.22 órakor indul és Hőgyész, aut. vt-hez o13.35 
órakor érkezik. 

5433 [Szekszárd-]Hőgyész – Dombóvár vonalon 
- 435 sz. járat közlekedési korlátját munkanapokra módosítjuk. A járat 

Szekszárd, aut. áll-ról I14.05 órakor indul és Dombóvár, aut. áll-ra 
I15.35 órakor érkezik. 

5435 Szekszárd – Zomba – Hőgyész vonalon 
- a 853 sz. járatot 10 perccel korábban indítjuk. A járat Zomba, aut. vt-

től I8.05 órakor indul és Felsőnána, kh-hoz I8.20 órakor érkezik, 
- a 888 sz. járatot 5 perccel korábban indítjuk. A járat Felsőnána, kh-tól 

I8.25 órakor indul és Zomba, aut. vt-hez I8.40 órakor érkezik. 
5436 [Szekszárd-]Hőgyész – Tamási – Iregszemcse vonalon 

- 940 számmal új járatot közlekedtetünk iskolai előadási napokon. A 
járat Tamási, vá-ról <6.10 órakor, Szakály, aut. vt-től <6.28 órakor 
indul és Hőgyész, aut. vt-hez <6.36 órakor érkezik. 

5457 (8291) Paks – Németkér – Cece vonalon 
- a 683 sz. járatot 30 perccel később közlekedtetjük. A járat Paks, aut. 

áll-ról 10.30 órakor, Németkér, aut. vt-től 10.55 órakor indul és Cece, 
vá-ra 11.17 órakor érkezik, 

- a 665 sz. járat útvonalát Németkér-Hardig meghosszabbítjuk. A járat 
Paks, aut. áll-ról <13.40 órakor, Németkér, aut. vt-től <14.03 órakor 
indul és Németkér-Hardra <14.06 órakor érkezik 

- a 686 sz. járatot Németkér-Hardtól közlekedtetjük, ahonnan <14.07 
órakor, Németkér, aut. vt-től <14.09 órakor, Gyapapuszta, kertészettől 
<14.14 órakor, Paks, Dózsa Gy. u. 32-től <14.25 órakor indul és Paks, 
aut. áll-ra <14.27 órakor érkezik. A járat az útvonalon található többi 
megállóhelyen nem áll meg. 

 
 
 



5510 Dombóvár – Kurd – Gyulaj vonalon az alábbi járat Gunaras, 
gyógyfürdőhöz betér: 

- 445 sz. járat, amely Dombóvár, aut. áll-ról +12.30 órakor, Gunaras, 
gyógyfürdőtől +12.37 órakor indul és Gyulaj, aut. ford-hoz +13.21 
órakor érkezik. 

5560 Gyönk – Keszőhidegkút-Gyönk vá. – Pincehely vonalon 
- 874 számmal munkanapokon új járatot állítunk forgalomba. A járat 

Pincehely, vá-ról I13.30 órakor, Belecska, kh-tól I13.40 órakor, 
Keszőhidegkút, aut. vt-től I13.47 órakor indul és Gyönk, aut. áll-ra 
I13.59 órakor érkezik, 

- a 876 sz. járatot 15 perccel később közlekedtetjük. A járat Pincehely, 
vá-ról I14.05 órakor, Belecska, kh-tól I14.15 órakor, Keszőhidegkút, 
aut. vt-től I14.20 órakor, Szárazd, kh-tól I14.29 órakor indul és Gyönk, 
aut. áll-ra I14.38 órakor érkezik. 

5570 Tamási – Iregszemcse – Magyarkeszi – Felsőnyék vonalon új járatpárt 
közlekedtetünk iskolai előadási napokon: 

- 531 sz. járat Tamási, vá-ról <5.45 órakor, Iregszemcse, kh-tól <6.04 
órakor indul és Magyarkeszi, kh-hoz <6.17 órakor érkezik, 

- 536 sz. járat Magyarkeszi, kh-tól <6.20 órakor, Iregszemcse, kh-tól 
<6.35 órakor indul és Tamási, vá-ra <6.52 órakor érkezik. 

5575 (6020) Tamási – Értény – Törökkoppány vonalon 
- 881 számmal új járatot közlekedtetünk munkanapokon. A járat 

Tamási, vá-ról I6.30 órakor, Nagykónyi, cukrászdától I6.46 órakor 
indul és Értény, aut. vt-hez I6.55 órakor érkezik, 

- 855 sz. járatot Koppányszántó helyett Törökkoppányig közlekedtetjük. 
A járat Tamási, vá-ról +13.05 órakor, Koppányszántó, sz. bolttól 
+14.05 órakor indul és Törökkoppány, kh-hoz +14.13 órakor érkezik, 

- 866 sz. járatot Koppányszántó helyett Törökkoppányból indítjuk. A 
járat Törökkoppány, kh-tól +14.15 órakor, Koppányszántó, sz. bolttól 
+14.24 órakor indul és Nagykónyi, cukrászdához +14.37 órakor 
érkezik. 

 
Jelmagyarázat: 

I = munkanapokon 
H = munkaszüneti napok kivételével naponta 

< = iskolai előadási napokon 
+ = munkaszüneti napokon 

o = szabadnapokon 
 
Szekszárd, 2011. április 28. Gemenc Volán Zrt. 
 Szekszárd 


