
 

 

 
 
 

É R T E S Í T É S 
 

GV-6-2013/2014. Érvényes: 2014. július 1-jétől 
 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. június 1-jétől – keddtől – az alábbi 
menetrend módosításokra kerül sor: 
5400 Szekszárd – Tolna – Paks  vonalon 

− az 516 sz. járatot, amely Paks, aut. áll-ról 9.30 órakor indul Szekszárd, aut. áll-
ra, 10 perccel később, 9.40 órakor indítjuk. 

5431 [Szekszárd-]Bonyhád – Kurd[- Dombóvár]  vonalon 
− a 330 sz. járat, amely Nagyvejke, kh-tól ,4.45 órakor indul Szekszárd, aut. áll-

ra megbontásra kerül 
− az 5490 Bonyhád – Lengyel  vonalra 820 járatszámmal, amely 

Nagyvejke, kh-tól ,4.45 órakor indul és Bonyhád, aut. áll-ra ,5.12 órakor 
érkezik, 

− és az 5430 Szekszárd – Kakasd – Bonyhád  vonalra 328 
járatszámmal, amely Bonyhád, aut. áll-ról ,5.32 órakor indul és 
Szekszárd, aut. áll-ra ,6.06 órakor érkezik. 

5440 Szekszárd – Harc – Kölesd – Gyönk  vonalon 
− az 581 sz. járatot, amely Kölesd, aut. vt-től +6.50 órakor indul Gyönk, aut. áll-

ra, megszüntetjük, 
− a 333 sz. járatot, amely Szekszárd, aut. áll-ról +6.43 órakor indul Sióagárd, kh-

hoz, 3 perccel korábban, +6.40 órakor indítjuk, 
− a 662 sz. járatot, amely Gyönk, aut. áll-ról +19.15 órakor indul Kölesd, aut. vt-

hez, megszüntetjük. 
5445 Szekszárd – Szedres – Medina  vonalon 

− a 740 sz. járatot, amely Medina, iskolától ,4.35 órakor indul Szekszárd, aut. áll-
ra, 7 perccel korábban, ,4.28 órakor és Medina, szőlőhegy aut. ford-tól 
indítjuk. A járat Medina, iskolától és a többi megállóhelytől változatlan indulási 
idővel közlekedik Szekszárdra. 

5457 (8291) Paks – Németkér – Cece  útvonalon 
− a 664 sz. járatot, amely Németkér-Hardról ,18.55 órakor indul Paks, aut. áll-ra, 

megszüntetjük és ezzel egyidejűleg 
− a 652 sz. járatot, amely Németkér-Hardról 119.10 órakor indul Paks, aut. áll-ra 

5 perccel korábban, 19.05 órakor indítjuk és naponta közlekedtetjük. 



5510 Dombóvár – Kurd – Gyulaj  vonalon  
− a 449 és a 496 sz. járatokat megszüntetjük. 

A 449 sz. járat Kurd, vá-ról ,19.33 órakor indul Gyulajra, a 496 sz. járat Gyulaj, 
kh-tól ,19.05 órakor indul Kurdra. 
 

Jelmagyarázat:  , = munkanapokon 
 + = munkaszüneti napokon 
 + = munkaszüneti napok kivételével naponta 
 1 = szabad és munkaszüneti napokon 
 
 
Szekszárd, 2014. június 02. 
 
 

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
leánytársasága 

GEMENC VOLÁN ZRT. 
Szekszárd 


