
   
 

M e n e t r e n d i     é r t e s í t ı  
 
 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. december 09-tıl (vasárnap)  a 
Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei kötetében az alábbi 
menetrend módosítások kerülnek bevezetésre: 
 
1110 Budapest-Solt-Kalocsa-Baja autóbuszvonalon  
 

201 sz. a hetek utolsó iskolai elıadási napján közlekedı járat 30 perccel késıbb indul. 
  Budapest, Népliget ind.:   14:00 óra 
  Baja, aut.áll. érk..    16:50 óra 
 

211 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat 30 perccel késıbb indul. 
Budapest, Népliget ind.:   14:00 óra 

  Baja, aut.áll. érk..    17:25 óra 
 

1486 Békéscsaba-Szeged-Baja-Pécs autóbuszvonalon 
 

671 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat 5 perccel késıbb indul és 47 sz. 
fıútvonalon közlekedik. 

Békéscsaba, aut.áll. ind.:  11:20 óra 
  Csorvás, aut.vt. ind.:   11:47 óra 
  Monor, központ ind.:    11:55 óra 
  Orosháza, aut.áll. ind.:  12:15 óra 
  Kakasszék, gy.bej.út. ind.:  12:25 óra 
  Székkutas, ABC ind.:   12:30 óra 
  Hódmezıvásárhely, aut.áll. ind.:  12:50 óra 
  Szeged, aut. áll. érk.:    13:20 óra 
  Szeged, aut.áll. ind.:    13:30 óra 
  Baja, aut.áll. érk.:   15:20 óra 
  Baja, aut.áll. ind.:   15:35 óra 
  Pécs, aut.áll. érk.:   17:30 óra 
 

673 sz. munkaszüneti napokon közlekedı járat Orosházára 5 perccel korábban érkezik és 
változatlan idıben indul és Székkutas, ABC és Szeged, Budapest krt. megállóhelyeken megállításra 
kerül. 
  Békéscsaba, aut.áll. ind.:  14:20 óra 
  Csorvás, aut.vt. ind.:   14:45 óra 
  Orosháza, aut.áll. ind.:  15:00 óra 
  Orosháza, aut.áll. ind.:  15:05 óra 
  Székkutas, ABC ind.:   15:17 óra 
  Hódmezıvásárhely, aut.áll. ind.:  15:40 óra 
  Szeged, Budapest, krt. ind..   16:04 óra 
  Szeged, aut. áll. érk.:    16:10 óra 
  Szeged, aut.áll. ind.:    16:30 óra 
  Baja, aut.áll. érk.:   18:15 óra 
  Baja, aut.áll. ind.:   18:35 óra 
  Pécs, aut.áll. érk.:   19:55 óra 
 

Bács Volán Zrt. 
Baja, Nagy I. u. 39. 
Bacs -20-2011/2012. 
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1509 Baja-Bácsbokod/Felsıszentiván-Kelebia-Szeged autóbuszvonalon 
 

414 sz. naponta közlekedı járaton  Tompa-Csikéria-Bácsalmás között a menetidı módosításra 
kerül, a járat Bácsalmásról 5 perccel korábban közlekedik. 
  Szeged, aut.áll. ind.:    11:00 óra 

Tompa, aut.vt. ind.:   12:05 óra 
Csikéria, sz.bolt ind.:   12:20 óra 
Bácsalmás, aut.áll. ind.:  12:40 óra 
Baja, aut.áll. érk.:   13:30 óra  

 

416 sz. naponta közlekedı járaton Tompa-Csikéria-Bácsalmás között a menetidı módosításra kerül, 
a járat 5 percet tartózkodik Bácsalmáson. 
  Szeged, aut.áll. ind.:    13:30 óra 

Tompa, aut.vt. ind.:   14:49 óra 
Csikéria, sz. bolt ind.:   15:00 óra 
Bácsalmás, aut.áll. érk.:  15:25 óra 
Bácsalmás, aut.áll. ind.:  15:30 óra 
Baja, aut.áll. érk.:   16:20 óra 

 
1538 Baja-Jánoshalma/Mélykút-Szeged-Békéscsaba autóbuszvonalon 
 

571 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat 10 perccel korábban indul, a 
járaton Baja-Jánoshalma a menetidı módosításra kerül, a járat Jánoshalma, vá. megállóhelytıl 
változatlanul közlekedik. 

Baja, aut.áll. ind.:    04:30 óra 
Jánoshalma, vá. érk.:    05:40 óra 
Jánoshalma, vá. ind.:    05:45 óra 
Szeged, aut.áll. érk.:   07:25 óra 
 

581 sz. naponta közlekedı járat a 47. sz. fıútvonalon 1486/538 sz. járatszámon közlekedik. A járat 
Szegedrıl 10 perccel késıbb indul, átszállást biztosítva az 5273/243 sz. járatról. 

Baja, aut.áll. ind.:   05:35 óra 
Szeged, aut.áll. érk.:   07:35 óra 
Szeged, aut.áll. ind.:    07:55 óra 
Orosháza, aut.áll. ind.:  09:00 óra 

  Orosháza, aut.áll. ind.:  09:05 óra  
  Monor, központ ind.:    09:20 óra 
  Csorvás, aut.vt. ind.:   09:28 óra 

Békéscsaba, aut.áll. érk.:   09:55 óra 
 

574 sz. naponta közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Szeged, aut.áll. ind.:    11:20 óra 

  Baja, aut.áll. érk.:   13:20 óra 
 
584 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta új járat indul. 

Szeged, aut.áll. ind.:    13:20 óra 
  Baja, aut.áll. érk.:   15:20 óra 

 
1652 Hévíz-Kaposvár-Szekszárd-Baja-Szeged autóbuszvonalon 
 

12 sz. naponta közlekedı járat Alsónyék, aut.vt. megállóhelyrıl 06:53 órakor indul. 
Baja, aut.áll. ind.:    06:30 óra 
Alsónyék, aut.vt. ind.:  06:53 óra 
Hévíz, aut.áll. érk.:    12:00 óra 
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1731 Baja-Szekszárd-Enying-Veszprém autóbuszvonalon 
 

2 sz. naponta közlekedı járaton a menetidı módosításra kerül.  
Baja, aut.áll. ind.:     05:35 óra 
Szekszárd, aut.áll. érk..   06:30 óra 
Szekszárd, aut.áll. ind.:   06:35 óra 
Simonytornya, vá. ind.:  07:41 óra 
Enying, Kossuth L. u. 6. ind.: 08:17 óra 
Balatonakarattya, vá. lejáró út ind.: 08:32 óra 
Balatonkenese, vá. ind.:  08:40 óra 
Balatonalmádi, aut.áll. ind.:  08:55 óra 
Veszprém, aut.áll. érk.:  09:15 óra 

 

3 sz. szabad-és munkaszüneti napokon közlekedı járat 35 perccel korábban közlekedik, a járaton a 
menetidı módosításra kerül. 

Veszprém aut.áll. ind.:   15:45 óra 
Baja, aut.áll. érk.:   19:25 óra 

 
1803 Baja-Solt-Dunaújváros-Székesfehérvár autóbuszvonalon 
 

220 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Baja, aut.áll. ind.:    06:00 óra 
Székesfehérvár, aut.áll. érk.:   09:50 óra 

 

222 sz. munkaszüneti napokon közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Baja, aut.áll. ind.:    08:35 óra 
Székesfehérvár, aut.áll. érk.:   12:25 óra 

 

215 sz. naponta közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Székesfehérvár, aut.áll. ind.:   13:35 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    17:25 óra 

 
1807 Baja-Szekszárd-Székesfehérvár autóbuszvonalon 
 

312 sz. a hetek utolsó iskolai elıadási napján közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Baja, aut.áll. ind.:    09:45 óra 
Székesfehérvár, aut.áll. érk.:   12:35 óra 

 

311 sz. a hetek utolsó iskolai elıadási napján közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Székesfehérvár, aut.áll. ind.:   13:35 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    17:15 óra 

 
5035 Baja-Bácsalmás-Szeged autóbuszvonalon 
 

22 sz. naponta közlekedı járat munkaszüneti napokon megszüntetésre kerül, a járat munkaszüneti 
napok kivételével naponta közlekedik. 

Bácsalmás, aut.áll. ind.:   05:10 óra 
Szeged, aut.áll. érk.:    07:15 óra 

 
5219 Kecskemét-Soltvadkert-Kecel-Baja autóbuszvonalon 
 

637 sz. hetek utolsó iskolai elıadási napján közlekedı járat Kecel. aut.vt. megállóhelyen 
megállításra kerül, csatlakozást biztosítva az 5219/677 sz. járathoz. 

Kecskemét, aut.áll. ind.:   17:00 óra 
Kecel,aut.vt. ind.:   18:05 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    19:05 óra 
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636 sz. hetek utolsó iskolai napján közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Baja, aut.áll. ind.:    10:30 óra 
Kecskemét, aut.áll. érk.:   12:55 óra 
 

5221 Kecskemét-Kiskunhalas-Mélykút/Kelebia autóbuszvonalon 
 

617 sz. a hetek utolsó iskolai elıadási napján közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Kecskemét, aut.áll. ind..   16:00 óra 
Bácsalmás, aut.áll. érk.:   18:30 óra 

 
5286 Kiskunhalas-Jánoshalma autóbuszvonalon 
 

4 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely 
helyett Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyrıl 5 perccel korábban indul, a járat nem érinti Dózsa Gy. út 
megállóhelyet.  
 Jánoshalma, aut.áll. ind.:  07:20 óra 

Kiskunhalas, aut.áll. érk.:   07:50 óra 
 

794 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely 
helyett Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyrıl 5 perccel késıbb indul, a járat csatlakozást biztosít az 
1538/586 sz. járatról.  

Jánoshalma, aut.áll. ind.:  17:15 óra 
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:   17:45 óra 

 
5300 Csikéria-Bácsalmás autóbuszvonalon 
 

382 sz. járat naponta közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában megszüntetésre kerül. 
Bácsalmás, vá. ind.:    07:25 óra 
Bácsalmás, aut.áll. érk..   07:30 óra 

 
5305 Bácsalmás-Madaras-Katymár autóbuszvonalon 
 

168 sz. naponta közlekedı járat Bácsalmás, vá. megállóhely helyett Bácsalmás, aut.áll. 
megállóhelyig közlekedik. Bácsalmásról munkanapokon 7:44 órakor Kiskunhalasra közlekedı 
vonat megszőnése miatt a vonatcsatlakozás biztosítása nem szükséges. 

Katymár, aut.vt. ind.:    06:45 óra 
Bácsalmás, aut.áll. érk.:   07:15 óra 
 

376 sz. iskolai elıadási napokon közlekedı járat meghosszabbított útvonalon Bácsalmás, vá. 
megállóhelyig közlekedik, csatlakozást biztosítva 14:07 órakor Bajára közlekedı vonatra. 

Madaras, újfalu ind.:   13:40 óra 
Bácsalmás, aut.áll. ind.:   14:00 óra 
Bácsalmás, vá. érk.:    14:05 óra 

 

375 sz. iskolai elıadási napokon közlekedı járat meghosszabbított útvonalon Bácsalmás, vá. 
megállóhelyrıl indul átszállást biztosítva 14:07 órára Kiskunhalasról érkezı vonatról, a járat 
Bácsalmás, aut.áll. megállóhelytıl 5 perccel késıbb közlekedik. 

Bácsalmás. vá. ind.:    14:10 óra 
Bácsalmás, aut.áll. ind.:  14:15 óra 
Madaras, újfalu érk.:    14:35 óra 

 

275 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat Bácsalmás, vá. megállóhely helyett 
Bácsalmás, aut.áll. megállóhelyrıl indul és 25 perccel késıbb közlekedik. 

Bácsalmás, aut.áll. ind.:   14:50 óra 
Katymár, 17. sz. bolt érk.:   15: 20 óra 
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174 sz. naponta közlekedı járat 25 perccel késıbb közlekedik. 
Katymár, 17. sz. bolt érk.:   15: 30 óra 
Bácsalmás, aut.áll. érk.:   16:00 óra 
 

74 sz. munkanapokon közlekedı járat az utasforgalom hiánya miatt megszüntetésre kerül. 
Bácsalmás, aut.áll. ind.:   15:35 óra 
Bácsalmás, vá. érk.:    15:40 óra 

 

183 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat összevonásra kerül az 5326/586 sz. 
járattal, 183 sz. járatként megszüntetésre kerül. 

Bácsalmás, aut,áll. ind.:  11:55 óra 
Madaras, újfalu érk.:    12:20 óra 

 
5306 Kalocsa-Hajós-Jánoshalma-Bácsalmás autóbuszvonalon  
 

387 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely 
érintése nélkül közlekedik. 

Hajós, aut.vt. ind.:    11:00 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:   11:43 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:  11:45 óra 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:  11:47 óra 
Bácsalmás, aut.áll. érk.:   12:20 óra 
 

193 sz. munkaszüneti napokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. 
megállóhely helyett Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyig közlekedik. 

Kéleshalom, sz.ib. ind.:   12:00 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:   12:15 óra 
 

199 sz. munkaszüneti napokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. 
megállóhely helyett Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyig közlekedik. 

Kéleshalom, sz.ib. ind.:   18:15 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:   18:30 óra 
 

178 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában 
Jánoshalma vá. megállóhely helyett Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyrıl 3 perccel korábban indul. 

Jánoshalma, aut.áll. ind.:  05:30 óra 
Hajósi pincék érk.:    06:05 óra 

 

138 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában 
Jánoshalma, vá. megállóhely érintése nélkül közlekedik. 
 Bácsalmás, aut.áll. ind.:  07:15 óra 
 Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:  07:43 óra 
 Jánoshalma, aut.áll. ind.:  07:45 óra 
 Kalocsa, aut.áll. érk..    08:55 óra 
 

362 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá. megállóhely 
érintése nélkül közlekedik. 

Bácsalmás, aut.áll. ind.:  07:45 óra 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:  08:14 óra 

 Jánoshalma, aut.áll. érk.:  08:15 óra 
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384 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá. megállóhely 
érintése nélkül közlekedik. 

Bácsalmás, aut.áll. ind.:  09:45 óra 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:  10:17 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:  10:19 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:  10:20 óra 
Hajós, aut.vt. érk.:   11:00 óra 
 

388 sz. szabadnapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá. megállóhely 
érintése nélkül közlekedik. 

Bácsalmás, aut.áll. ind.:  09:45 óra 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út ind.:  10:17 óra 

 Jánoshalma, aut.áll. érk.:  10:19 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:  10:20 óra 
Kéleshalom, sz.ib. érk.:  10:35 óra 
 

198 sz. munkaszüneti napokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá. 
megállóhely helyett Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyrıl indul.  

Jánoshalma, aut.áll. ind.:  11:45 óra 
Kéleshalom, sz.ib. érk.:  12:00 óra 
 

204 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá. megállóhely 
helyett Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyrıl 10 perccel késıbb indul. 

Jánoshalma, aut.áll. ind.:  12:15 óra 
Hajós, aut.vt. érk.:   13:00 óra 
 

184 sz. a hetek utolsó iskolai elıadási napja kivételével munkanapokon és szabadnapokon 
közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma, vá. megállóhely helyett Jánoshalma, 
aut.áll. megállóhelyrıl indul. 

Jánoshalma, aut.áll. ind.:  14:35 óra 
Hajósi pincék érk.:   15:10 óra 
 

5310 Baja-Fajsz-Kalocsa autóbuszvonalon 
 

659 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat 25 perccel késıbb közlekedik. 
Baja, aut.áll. ind.:    19:00 óra 
Fajsz, aut.vt. érk.:    19:45 óra 

 

783 sz. munkanapokon közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Baja, aut.áll. ind.:    19:00 óra 
Sükösd, aut.vt. érk.:    19:20 óra 

 

786 sz. munkanapokon közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Sükösd, aut.vt. ind.:   19:25 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    19:45 óra 

 
5315 Baja-Császártöltés autóbuszvonalon  
 

342 sz. munkanapokon közlekedı járat a 392 sz. járattal összevonásra kerül és munkaszüneti napok 
kivételével naponta közlekedik. 

Hajós, aut.vt.  ind.:    06:05 óra 
Baja, aut.áll. érk.:   06:55 óra 
 

392 sz. szabadnapokon közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Hajós, aut.vt.  ind.:    06:20 óra 
Baja, aut.áll. érk.:   07:05 óra 
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373 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat Nemesnádudvar,kh. megállóhely 
érintésével közlekedik. 

Baja, aut.áll. ind.:    09:40 óra 
Nemesnádudvar, kh. ind.:  10:10 óra 
Császártöltés, felsı érk.:   10:32 óra 

 

453 sz. hetek utolsó iskolai elıadási napja kivételével munkanapokon és szabadnapokon közlekedı 
járat a hetek utolsó iskolai elıadási napján is közlekedik, ezáltal a járat munkaszüneti napok 
kivételével naponta közlekedik. 

Baja, aut.áll. ind.:    10:30 óra 
Hajós, aut.vt. érk.:    11:20 óra 
 

456 sz. hetek utolsó iskolai elıadási napja kivételével munkanapokon és szabadnapokon közlekedı 
járat a hetek utolsó iskolai elıadási napján is közlekedik, ezáltal a járat munkaszüneti napok 
kivételével naponta közlekedik. 

Hajós, aut.vt.  ind.:    12:10 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    13:00 óra 

 

356 sz. hetek utolsó iskolai elıadási napján közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
 Császártöltés, felsı ind.:  11:50 óra 
 Baja, aut.áll. érk.:    12:52 óra 
 

358 sz. hetek utolsó iskolai elıadási napja kivételével munkanapokon és szabadnapokon közlekedı 
járat a hetek utolsó iskolai elıadási napján is közlekedik, ezáltal a járat munkaszüneti napok 
kivételével naponta közlekedik. 

Császártöltés, felsı ind.:  11:40 óra 
 Baja, aut.áll. érk.:    12:25 óra 
 

389 sz. munkanapokon közlekedı járaton a menetidı módosításra kerül, a járat 5 perccel korábban 
érkezik Hajósra. A járat hajósi pincéknél csatlakozást biztosít az 5370/339 sz. járathoz, ezáltal 
Császártöltésig utazási lehetıséget biztosít. 

Baja, aut.áll. ind.:    22:20 óra 
Hajós, aut.vt. érk.:   23:10 óra 

 
5317 (5420) Baja-Bátaszék-Szekszárd autóbuszvonalon 
 

547 sz. tanév tartama alatt munkanapokon közlekedı járat 20 perccel késıbb indul. 
Szekszárd, aut.áll. ind.:   15:20 óra 
Baja, aut. áll. érk.:    16:20 óra 
 

5319 Baja-Bácsalmás-Mélykút-Szeged-[Ópusztaszer] autóbuszvonalon 
 

107 sz. külön meghirdetés szerint közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Baja, aut.áll. ind.:    05:40 óra 
Ópusztaszer Nemzeti Emlékpark érk:08:20 óra 
 

102 sz. külön meghirdetés szerint közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
Ópusztaszer Nemzeti Emlékpark ind:18:10 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    20:55 óra 

 
5321 Baja-Felsıszentiván-Jánoshalma-Kiskunhalas autóbuszvonalon 
 

739 sz. július hónap második vasárnapján közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma 
vá. , Jánoshalma, Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a járat 5 perccel korábban 
érkezik Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyre.  

Baja, aut.áll. ind.:    00:55 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:   01:55 óra 
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843 sz. szabadnapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá., Jánoshalma, 
Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a járat 5 perccel korábban érkezik 
Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyre.  

Baja, aut.áll. ind.:    10:40 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:   11:50 óra 

 

3 sz. munkanapokon közlekedı járat 10 perccel korábban indul, a járat Borota elág. megállóhelyen 
átszállást biztosít az 5323/546 sz. járatra. 

Baja, aut.áll. ind.:    11:40 óra 
Borota elág. ind.:   12:18 óra 
Kiskunhalas, aut.áll. érk.:   13:05 óra 

 

857 sz. naponta közlekedı vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. , Jánoshalma, Dózsa Gy. út 
megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a járat 5 perccel korábban érkezik Jánoshalma, aut.áll. 
megállóhelyre.  

Baja, aut.áll. ind.:    16:40 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:   17:50 óra 
 

859 sz. munkaszüneti napokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. , 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a járat 5 perccel korábban 
érkezik Jánoshalma, aut.áll. megállóhelyre.  

Baja, aut.áll. ind.:    18:40 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:   19:50 óra 
 

6 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. , Jánoshalma, 
Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik.  

Kiskunhalas, aut.áll. ind.:  09:00 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk..:   09:30 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:  09:35 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    10:50 óra 
 

848 sz. szabadnapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. , Jánoshalma, 
Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a járat 5 perccel késıbb indul.  

Jánoshalma, aut.áll. ind.:   12:05 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    13:15 óra 

 

766 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. , Jánoshalma, 
Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik.  

Kiskunhalas, aut.áll. ind.:  13:00 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk..:   13:25 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:   13:30 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    14:15 óra 

 

756 sz. munkaszüneti napokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. , 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik. 

Kiskunhalas, aut.áll. ind.:  13:00 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk..:   13:30 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:   13:35 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    14:50 óra 
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746 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában 
Jánoshalma vá. , Jánoshalma, Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik. A járat 
Borotai elág. megállóhelyen megállításra kerül, ászállást biztosítva az 5123/236 sz. járatról. 

Kiskunhalas, aut.áll. ind.:  13:30 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk..:   14:00 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:   14:05 óra 
Borotai elág. ind.:   14:17 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    15:15 óra 

 

834 sz. munkaszüneti napokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. , 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a járat 5 perccel késıbb indul. 

Jánoshalma, aut.áll. ind.:   15:05 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    16:15 óra 

 

836 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában 
Jánoshalma vá. , Jánoshalma, Dózsa Gy. út megállóhelyek érintése nélkül közlekedik, a járat 5 
perccel késıbb indul.  

Jánoshalma, aut.áll. ind.:   18:20 óra 
Borota, felsı érk.:    18:33 óra 
 

5323 Baja-Jánoshalma-Mélykút autóbuszvonalon 
 

543 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában 
Jánoshalma vá. megállóhely érintése nélkül közlekedik. 

Baja, aut.áll. ind.:    06:10 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:  07:25 óra 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út. ind.:  07:27 óra 
Mélykút, aut.vt. érk.:    07:40 óra 
 

545 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely 
érintése nélkül közlekedik. 

Baja, aut.áll. ind.:    14:10 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:  15:25 óra 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út. ind.:  15:27 óra 
Mélykút, aut.vt. érk.:    15:40 óra 
 

549 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely 
érintése nélkül közlekedik. 

Baja, aut.áll. ind.:    22:20 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:  23:35 óra 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út. ind.:  23:37 óra 
Mélykút, aut.vt. érk.:    23:50 óra 

 

546 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely 
érintése nélkül közlekedik. A járat Borota elág. megállóhelyen megállításra kerül átszállást 
biztosítva az 5321/3 sz. járatról. 

Mélykút, aut.vt. ind.:    12:00 óra 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út. ind.:  12:14 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:  12:15 óra 
Borota elág.     12:25 óra   
Baja, aut.áll. érk.:    13:30 óra 
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542 sz. munkanapokon közlekedı járat vonatcsatlakozás hiányában Jánoshalma vá. megállóhely 
érintése nélkül közlekedik. 

Mélykút, aut.vt. ind.:    20:00 óra 
Jánoshalma, Dózsa Gy. út. ind.:  20:14 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:  20:15 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    21:30 óra 

 
5324 Baja-Felsıszentiván-Mélykút-Jánoshalma autóbuszvonal meghosszabbításra kerül  
Baja-Felsıszentiván-Mélykút-Jánoshalma(Mg.tanmőhely) néven 
 

301 sz. iskolai elıadási napokon új járat indul. 
   Jánoshalma, aut.áll. ind.:   06:35 óra 
  Jánoshalma, Mg. tanmőhely érk.:  06:44 óra 
 

302 sz. iskolai elıadási napokon új járat indul. 
Jánoshalma, Mg.tanmőhely ind.:  06:46 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:   06:55 óra 
 

303 sz. iskolai elıadási napokon új járat indul. 
  Jánoshalma, aut.áll. ind.:   11:50 óra 
  Jánoshalma, Mg. tanmőhely érk.:  11:59 óra 
 

304 sz. iskolai elıadási napokon új járat indul. 
Jánoshalma, Mg.tanmőhely ind.:  12:01 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:   12:10 óra 
 

307 sz. hetek utolsó iskolai elıadási napja kivételével iskolai elıadási napokon új járat indul. 
  Jánoshalma, aut.áll. ind.:   13:50 óra 
  Jánoshalma, Mg. tanmőhely érk.:  13:59 óra 
 

308 sz. hetek utolsó iskolai elıadási napja kivételével iskolai elıadási napokon új járat indul. 
Jánoshalma, Mg.tanmőhely ind.:  14:11 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:   14:20 óra 
 

545 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat, a hetek utolsó iskolai elıadási 
napja kivételével munkanapokon és szabadnapokon közlekedik. 

Baja, aut.áll. ind.:    12:30 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:   13:35 óra 

 

549 sz. hetek utolsó iskolai elıadási napján új járat indul. 
Baja, aut.áll. ind.:    12:30 óra 
Jánoshalma, aut.áll. ind.:   13:35 óra 

  Jánoshalma, Mg. tanmőhely érk.:  13:44 óra 
 

306 sz. hetek utolsó iskolai elıadási napján új járat indul. 
Jánoshalma, Mg.tanmőhely ind.:  13:46 óra 
Jánoshalma, aut.áll. érk.:   13:55 óra 
 

548 sz. munkaszüneti napok kivétel naponta közlekedı járat munkanapokon megszüntetésre kerül. 
Mélykút, aut.vt. ind.:    07:45 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    08:30 óra 

 

543 sz. munkanapokon közlekedı járat megszüntetésre kerül. 
 Baja, aut.áll. ind.:   10:50 óra 
 Mélykút, aut.vt. érk.:    11:30 óra 
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5326 Bácsalmás-Katymár-Baja autóbuszvonalon  
 

586 sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedı járat munkaszüneti napokon is 
közlekedik és az 5305/183 sz. járattal összevonásra kerül. 

Bácsalmás, aut.áll. ind.:   11:55 óra 
Madaras, újfalu érk.:   12:20 óra 
Madaras, újfalu ind.:   12:25 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    13:25 óra 
 

592 sz. munkaszüneti napokon közlekedı járat 5 perccel késıbb indul Bácsalmásról, a járaton a 
menetidı módosításra kerül, a járat Madarastól változatlanul közlekedik. 

Bácsalmás, aut.áll. ind.:  15:50 óra 
Madaras, újfalu ind.:    16:10 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    17:00 óra 

 
5335 Hercegszántó(Hóduna)-Hercegszántó-Nagybaracska-Baja autóbuszvonalon 
 

554 sz. tanév tartama alatt munkaszüneti napokon közlekedı járat 40 perccel korábban indul, Baján 
csatlakozást biztosítva 15:35 órakor Budapestre, Szegedre, Pécsre induló távolsági járatokra. 

Hercegszántó, aut.vt. ind.:   14:20 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    15:20 óra 

 
5336 Mohács-Nagybaracska-Baja autóbuszvonalon 
 

838 sz. naponta közlekedı járat 10 perccel korábban indul. 
Mohács, Duna-balpart ind.:   11:10 óra 
Baja, aut.áll. érk.:    12:15 óra 

 
5370 Kalocsa-Császártöltés autóbuszvonalon  
 

453 sz. munkaszüneti napokon közlekedı járat 5 perccel késıbb indul, a járaton a menetidı 
módosításra kerül, a járat változatlan idıben érkezik Császártöltés, felsı megállóhelyre. 

Kalocsa, aut.áll. ind.:    11:35 óra 
Császártöltés, felsı érk.:   12:20 óra 

 

456 sz. munkaszüneti napokon közlekedı járat 5 perccel késıbb indul, a járaton a menetidı 
módosításra kerül, a járat változatlan idıben érkezik Kalocsára. 

Császártöltés, felsı ind.:   12:35 óra 
Kalocsa, aut.áll. érk.:    13:20 óra 

 
 

 

Baja, 2012. november 26. 
 
 
További információ:  � Baja 79/321-791 � Bácsalmás 79/341-346 (14 óráig)   
   www.bacsvolan.hu 


