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7101 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. Pf: 74 

Telefon: 74 / 505-020  fax: 74 / 505-021 

 
É R T E S Í T É S 

 
GV-7-2012/2013. Érvényes: 2013. október 1-jétől 
 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. október 1-jétől - keddtől - az alábbi 
menetrend módosításokra kerül sor: 
 
5400 Szekszárd – Tolna – Paks vonalon 

- 825 és 624 számmal iskolai előadási napokon új járatot állítunk 
forgalomba. 
A 825 sz. járat Szekszárd, aut. áll-ról >12.25 órakor, Mözs, malomtól 
>12.43 órakor, Tolna, Szent István térről >12.50 órakor indul és Fadd, 
aut. vt-hez >12.58 órakor érkezik. 
A 624 sz. járat Fadd, aut. vt-től >13.00 órakor indul és Tolna, Szent 
István térre >13.07 órakor érkezik. 

5408 Tolna – Mözs vonalon 
- a 117 és 122 sz. járatokat 5 perccel később közlekedtetjük.  

A 117 sz. járat Tolna, Szent István térről I13.10 órakor indul és Mözs, 
Szent István u. 84-hez I13.24 órakor érkezik. 
A 122 sz. járat Mözs, Szent István u. 84-től I13.25 órakor indul és Tolna, 
gimnáziumhoz I13.42 órakor érkezik. 

5411 Szekszárd – Szekszárd-Keselyűs vonalon 
- 989 és 962 számmal munkanapokon új járatpárt állítunk forgalomba. 

A 989 sz. járat Szekszárd, aut. áll-ról I18.40 órakor, Ózsákpusztáról 
I18.58 órakor indul és Szekszárd-Keselyűs, árvízkapuhoz I19.09 órakor 
érkezik. 
A 962 sz. járat Szekszárd-Keselyűs, árvízkaputól I19.10 órakor indul és 
Szekszárd, aut. áll-ra I19.33 órakor érkezik. 

5426 Szekszárd – Alsónána – Mórágy – Bátaszék vonalon 
- a 670 sz. járatot 15 perccel korábban indítjuk. A járat Mórágy, 

kultúrotthontól H4.20 órakor, Alsónána, postától H4.32 órakor, 
Várdomb, kultúrotthontól H4.39 órakor indul és Szekszárd, aut. áll-ra 
H5.00 órakor érkezik. 

5430 Szekszárd – Kakasd – Bonyhád vonalon 
- a 333 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. 

A járat Szekszárd, aut. áll-ról >6.45 órakor, Kakasd, aut. vt-től >7.08 
órakor indul és Bonyhád, aut. áll-ra >7.20 órakor érkezik. 

5445 Szekszárd – Szedres – Medina vonalon 
- a 752 sz. járatot 8 perccel korábban, +4.52 órakor indítjuk Medina, 

iskolától. A járat Szedres, aut. vt-től változatlan indulási időadatokkal 
közlekedik. 
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5513(5702) Komló – Sásd – Kisvaszar – Dombóvár vonalon 

- 57 és 42 számmal iskolai előadási napokon új járatpárt állítunk 
forgalomba. 
Az 57 sz. járat Sásd, aut. vt-től >16.35 órakor, Vásárosdombó, sz. bolttól 
>16.45 órakor Kaposszekcső, Liget ltp-ről >16.53 órakor indul és 
Dombóvár, aut. áll-ról >17.02 órakor érkezik. 
A 42 sz. járat Dombóvár, aut. áll-ról >16.05 órakor, Kaposszekcső, Liget 
ltp-ről >16.13 órakor, Vásárosdombó, sz. bolttól >16.22 órakor indul és 
Sásd, aut. vt-hez >16.32 órakor érkezik. 

 
Jelmagyarázat: I = munkanapokon 
   H = munkaszüneti napok kivételével naponta 
   > = iskolai előadási napokon 
   + = munkaszüneti napokon 
 
 
 
Szekszárd, 2013. szeptember 10. 

GEMENC VOLÁN ZRT .
   Szekszárd 


