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Iktatószám: 11726-001/2021-V 

Ügyintéző: Nágel Tímea 
 
Tárgy: Tervezett menetrend módosítás 2021. május 1-jétől  

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Társaságunk 2021. május 1-jétől az alábbi menetrend módosítás bevezetését kezdeményezi 
a szolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztériumnál. 

5420 Szekszárd – Bátaszék – Baja autóbuszvonalon 

 Szekszárd, Autóbusz-állomásról munkaszüneti napok kivételével naponta 17:30 
órakor Bajára közlekedő járat 5 perccel korábban – 17:25 óra – közlekedik, vissza 

 Baja, Autóbusz-állomásról munkaszüneti napok kivételével naponta 18:35 órakor 
Szekszárdra közlekedő járat is 5 perccel korábban – 18:30 óra – közlekedik. 

5425 Szekszárd – Alsónána – Bátaszék – Dunaszekcső autóbuszvonalon 

 Szekszárd, Autóbusz-állomásról munkanapokon 14:50 órakor Bátaszékre közlekedő 
járat 5 perccel később – 14:55 óra – közlekedik,  

 Szekszárd, Autóbusz-állomásról tanszünetben munkanapokon 18:15 órakor 
Várdombra közlekedő járat az 5426 Szekszárd – Alsónána – Mórágy – Bátaszék 
autóbuszvonalon változatlan indulási idővel Várdomb, Orvosi rendelő 
megállóhelytől leszállási célú igény esetén meghosszabbított útvonalon 
közlekedik Alsónánán át Mórágy településre igényvezérelt járatként. Szekszárdról 
18:15 órakor indul és Mórágy, Kultúrotthonhoz 18:50 órakor érkezik,  

 Szekszárd, Autóbusz-állomásról iskolai előadási napokon 18:15 óra, Bátaszékre 
közlekedő járat az 5426 Szekszárd – Alsónána – Mórágy – Bátaszék 
autóbuszvonalon változatlan indulási idővel, de leszállási céllal Mórágy 
településre való betéréssel Bátaszékig közlekedik, Szekszárdról 18:15 órakor indul 
és Bátaszékre 19:08 órakor érkezik.  

 A fenti módosítások által 18:15-kor minden munkanapon biztosítottá válik a 
Megyeszékhelyről Alsónánára és Mórágyra való eljutás. 

Az igényvezérelt közlekedés alapján a járatok a menetrendben előre meghirdetett útvonalon 
a ténylegesen felmerült utazási igény esetén csak leszállás céljából állnak meg.  

5427 Szekszárd – Szálka autóbuszvonalon 

 Szekszárd, Autóbusz-állomásról naponta 08:00 órakor Szálkára közlekedő járat 5 
perccel később – 08:05 óra – közlekedik, vissza 

 Szálka, Petőfi S. u. 49. megállóhelyről munkaszüneti napok kivételével naponta 08:30 
órakor Szekszárdra közlekedő járat 7 perccel később – 08:37 óra – közlekedik,  

o az intézkedés célja a Szekszárdra érkező InterRégió vonathoz való 
csatlakozás, mely által a Főváros irányából is biztosítjuk elsősorban turisztikai 
céllal a csatlakozás lehetőségét. 

 Szekszárd, Autóbusz-állomásról munkaszüneti napokon 15:20 órakor Szálkára 
közlekedő járat 10 perccel korábban – 15:10 óra – indul,  

 Szálka, Petőfi S. u. 49. megállóhelyről szabad- és munkaszüneti napokon 16:05 
órakor, Szekszárdra induló járat 20 perccel korábban – 15:45 óra – és 5 perccel 
csökkentett menetidővel közlekedik, így Szálka, Petőfi S. u. 49.-től indul 15:45 óra, 
Szekszárdra érkezik 16:10 óra, 

o az intézkedés célja a hétvégi csatlakozások javítása. 

új 5429 Szekszárd – Szálka – Mőcsény – Bonyhád autóbuszvonal kerül megnyitásra az 
alábbi új járatok forgalomba állításával: 
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 Szekszárd, Autóbusz-állomásról iskolai napokon 15.45-kor induló járat helyett minden 
munkanapon 15:50 órakor indul járat Szálka-Mőcsény településeken keresztül 
Bonyhádra 16:54 órai érkezéssel. Ezáltal tanszünetben munkanapokon is biztosítjuk 
Szálka felé az utazási lehetőséget Szekszárdról, 

 Szálka, Petőfi S. u. 49. megállóhelyről 16:20 órakor Szekszárdra induló járat 
leállításra kerül a fentiekkel egy időben alacsony utasforgalom miatt, 

 Szekszárd, Autóbusz-állomásról a hetek utolsó előtti és utolsó iskolai előadási 
napján 17:30 órakor indul új járat Szálkán és Mőcsényen át Bonyhádra, ahová 
18:14 órakor érkezik, 

 Bonyhád, Autóbusz-állomásról tanszünetben munkanapokon 11:10 órakor indul új 
járat Mőcsényen és Szálkán át Szekszárdra, 12:00 órás érkezéssel, 

 Bonyhád, Autóbusz-állomásról a hetek első iskolai előadási napját megelőző 
munkaszüneti napokon 16:40 órakor indul új járat Mőcsényen és Szálkán át 
Szekszárdra, 17:30 órás érkezéssel. 

Az új 5429 Szekszárd – Szálka – Mőcsény – Bonyhád autóbuszvonal meghirdetésre kerülő új 
járatok miatt az 5430 Szekszárd – Kakasd – Bonyhád autóbuszvonalon a következő járatok 
leállításra kerülnek, ugyanis közel azonos indulási időben Mőcsény, Szálka települések 
érintésével közlekednek Szekszárdra illetve Szekszárdról az autóbuszjáratok: 

 a Szekszárd, Autóbusz-állomásról a hetek utolsó előtti és utolsó iskolai előadási 
napján 17:45 órakor Bonyhádra  

 a Bonyhád, Autóbusz-állomásról tanszünetben munkanapokon 11:10 órakor 
Szekszárdra és 

 a Bonyhád, Autóbusz-állomásról a hetek első iskolai előadási napját megelőző 
munkaszüneti napokon 17:45 órakor Szekszárdra közlekedő járatok 
megszüntetésre kerülnek.  

A hétvégi utazási lehetőségek Grábóc és Bátaapáti település további bővítéseinek érdekében 
az alábbi két vonalon vezetünk be módosításokat:  

5475 Bonyhád – Mőcsény – Bátaszék autóbuszvonalon 

5924 Kaposvár – Dombóvár – Bonyhád – Mohács autóbuszvonalon   

 Bonyhád, Autóbusz-állomásról munkanapokon 08:30 órakor Bátaapátiba közlekedő 
járat 5 perccel korábban – 08:25 óra – indul, és közlekedését szabadnapokra is 
kiterjesztjük, vissza 

 Bátaapáti, Autóbusz-váróteremtől munkanapokon 09:08 órakor Bonyhádra közlekedő 
járat 6 perccel korábban – 09:02 óra – indul, és közlekedését szintén 
szabadnapokra is kiterjesztjük, így már hétfőtől szombatig közlekednek 
járataink.  

 Bonyhád, Autóbusz-állomásról 06:35 órakor Bátaapátiba és onnan vissza 

 07:00 órakor Bonyhádra közlekedő járatok leállításra kerülnek. A Bonyhádra való 
eljutást a lentebb részletezett 5924-es vonal útvonalmódosításával pótoljuk, 
illetve biztosítjuk egyben a többlet betéréseket Gárbócra és Bátaapátiba. 

 Mohács, Autóbusz-állomásról szabad- és munkaszüneti napokon 05:45 órakor 
Kaposvárra közlekedő járat Mohács, Autóbusz-állomás – Bátaszék, Autóbusz-
váróterem között 10 perccel korábban; Bátaszék, Autóbusz-váróterem – 
Mórágy(Kismórágy) között 12 perccel korábban közlekedik. A járat a Mórágyi 
elágazásnál megáll, Bátaapáti és Grábóc település érintésével közlekedik 
Bonyhádra majd Kaposvárra. Módosítást követően Mohács, Autóbusz-váróteremtől 
05:35, Bátaszék, Autóbusz-váróteremtől 06:18, Bátaapáti, Autóbusz-váróteremtől 
06:41, Grábóc, Tejcsarnoktól 07:02, Bonyhádról 07:20 órakor indulna és Kaposvárra 
09:25 órakor érkezne, 

 Kaposvár, Autóbusz-állomásról indul szabad- és munkaszüneti napokon 14:40 órakor 
Mohácsra közlekedő járat Kaposvár és – Bonyhád(Börzsöny), között változatlan 
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menetrend szerint, Grábóc és Bátaapáti betéréssel, a  Mórágyi elágazóban való 
megállással és Bátaszék, Autóbusz-váróteremtől 23 perccel később közlekedik. 
Ennek megfelelően a járat Kaposvár, Autóbusz-állomásról 14:40, Grábóc, 
Tejcsarnoktól 17:11, Bátaapáti, Autóbusz-váróteremtől 17:30, Bátaszék, Autóbusz-
váróteremtől 17:53 órakor indulna és Mohácsra 18:32 órakor érkezne.   

 

Melléklet: menetendi vonalak 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.  

 

Szekszárd, 2021. április 12. 

Üdvözlettel: 

 

 

Pék Attila Patrik s. k. 

szolgáltatásszervezési vezető 

VOLÁNBUSZ Zrt. 

Dohány Zoltán s. k. 

szolgáltatásszervezési csoportvezető 

VOLÁNBUSZ Zrt. 

 

Kapja: 

   
Várdomb  var7146@t-online.hu 
Bátaszék  polgarmester@bataszekph.hu 
Alsónyék  kozseghaza.alsonyek@t-online.hu 
Pörböly  porboly@tolna.net 
Alsónána  alsonana@gmail.com 
Mórágy  onkormmoragy@gmail.com 
Mőcsény  mocsenyhivatal@gmail.com 
Grábóc  jegyzo@bonyhad.hu 
Bátaapáti  bataapati.onk@gmail.com 
Szálka  pmhivatal.szalka@t-online.hu 
Kakasd  hivatal@kakasd.hu 
Bonyhád  polgarmester@bonyhad.hu 

 


