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M E N E T R E N D I  T Á J É K O Z T A T Ó  
 

A Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend 

 Csongrád megye területére érvényes 10. számú kötetéhez 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Tisza Volán Zrt. által közlekedtetett menetrend 

szerinti helyi, helyközi, távolsági és nemzetközi autóbuszjáratok az alap és középfokú tanintézmények 

téli tanítási szünete, valamint a karácsonyi és újévi ünnepek körüli napokon az országos menetrendi 

naptár alapján az alábbiak szerint közlekednek: 
 

2010.  december  10-én (péntek) munkanap (a hetek utolsó előtti munka- és tanítási napja) 

  11-én (szombat) munkanap (áthelyezett munkanap, a hetek utolsó munka- és tanítási napja) 

  12-én (ezüstvasárnap) munkaszüneti nap (a hetek első munka- és tanítási napját megelőző 

napja), kivéve Szeged város helyi autóbusz-közlekedését, ahol a helyi járatok a 

szabadnapos menetrend szerint közlekednek 

  13-án (hétfő) munkanap (a hetek első munka- és tanítási napja) 

  14-én (kedd) munka- és tanítási nap 

   15-én (szerda) munka- és tanítási nap 

   16-án (csütörtök) munkanap (a hetek utolsó előtti munka- és tanítási napja) 

  17-én (péntek) munkanap (a hetek utolsó munka- és tanítási napja) 

  18-án (szombat) szabadnap 

  19-én (aranyvasárnap) munkaszüneti nap (a hetek első munka- és tanítási napját 

megelőző napja), kivéve Szeged város helyi autóbusz-közlekedését, ahol a helyi 

járatok szabadnapos menetrend szerint közlekednek 

  20-án  (hétfő) munkanap (a hetek első munka- és tanítási napja) 

  21-én (kedd) munkanap (a hetek utolsó tanítási napja) 

  22-én (szerda) munkanap (az alap- és középfokú tanintézményekben a téli szünet első 

napja) 

  23-án (csütörtök) munkanap (a hetek utolsó munkanapja) 

  24-én (péntek) szabadnap, kivéve Szeged város helyi autóbusz-közlekedését, ahol a 

járatok a munkaszüneti napos menetrend szerint, 16 óra körüli járatleállással, 

egyes vonalakon éjszakai járatok közlekedtetésével 

  25-én  (szombat) Karácsony, munkaszüneti nap 

  26-án  (vasárnap) Karácsony, munkaszüneti nap (a hetek első munkanapját megelőző nap) 

  27-én (hétfő) munkanap (a hetek első munkanapja) 

  28-án (kedd) munkanap 

  29-én (szerda) munkanap 

  30-án (csütörtök) munkanap 

  31-én (péntek) munkanap (a hét utolsó munkanapja), Szeged város helyi autóbusz 

közlekedésében 18 óra körüli járatleállással, egyes vonalakon éjszakai járatok 

közlekedtetésével)   

2011.  január  1-jén  (szombat), Újév, munkaszüneti nap (Szeged város helyi autóbusz közlekedésében 

reggel 8 óra előtti járatritkítással) 

  2-án  (vasárnap) munkaszüneti nap 

  3-án (hétfő) munkanap (a hét első munkanapja, az alap- és középfokú tanintézményekben a 

téli szünet utáni első tanítási nap) 

  4-én (kedd) munkanap 
 

A tanintézmények téli szünetének (2010. december 22. - 2011. január 2.) időtartama alatt az iskolai előadási 

napokra (IEA) meghirdetett autóbuszjáratok nem közlekednek, de a tanév tartama alatt munkanapokra 

meghirdetett járatok közlekednek. 

Szeged város helyi autóbusz közlekedésében Szeged Megyei Jogú Város közlekedésszervezési koordinátora által 

kiadott menetrendi naptár alapján az országos menetrendi naptártól eltérően ezüst- és aranyvasárnap (2010. december 

12-én és 2010. december 19-én) szabadnapra, 2010. december 24-én munkaszüneti napra érvényes menetrend lesz 

érvényben. 

Szentes város helyi járatai 2010. december 27. és 31. között - munkanap helyett - szabadnapra érvényes menetrend 

szerint közlekednek. 

Hódmezővásárhelyen, Csongrádon és Makón a helyi autóbuszvonalak járatai 2010. december 27. és 31. között 

munkanapos menetrend alapján közlekednek.  

Helyközi autóbuszjáratok közül a hetek utolsó tanítási napjára (14, 67 inverzszám) meghirdetett járatok 

december 10-én (pénteken) és 11-én (szombaton) és 21-én (kedden) is közlekednek. 
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A hetek utolsó tanítási napjára (14, 67 inverzszám) meghirdetett távolsági autóbuszjáratok december 10-én 

(pénteken) és 11-én (szombaton) is közlekednek, viszont a menetrendi naptártól eltérően december 21-én (kedden) 

nem közlekednek. 

Szeged – Zalaegerszeg viszonylaton meghirdetett gyorsjáratok – mindkét irányban – 2010. december 10-én, 11-én, 12-

én, 16-án, 17-én, 19-én és - a menetrendi naptártól eltérően – december 23-án (csütörtökön), valamint 2011. január 2-

án (vasárnap) közlekednek. 

A nemzetközi autóbuszjáratok közül a tanév alatt péntek és vasárnap napokon Szegedről 12.30 órakor Becejre, illetve 

16.00 órakor Becejről Szegedre, valamint a Szeged – Subotica viszonylatban Szegedről 16.30 órakor és Suboticáról 

18.30 órakor induló járatok december 11-én (szombaton) és december 21-én (kedden) is közlekednek.  

A Karácsonyi és Újévi ünnepek körüli napokon az alábbi nemzetközi járatok nem közlekednek: 

605 Szeged – Subotica vonalon Szegedről 16.30 órakor, illetve Suboticáról 18.30 órakor induló járatok (605/7, 8) 

december 24-én és 31-én (pénteken) nem közlekednek. A Szegedről 12.30 órakor Suboticára, valamint Suboticáról 

14.45 órakor induló járatok (605/5, 6) december 26-án (vasárnap) nem közlekednek. 

603 Szeged – Senta – Becej vonalon Szegedről 12.30 órakor Becejre, illetve 16.00 órakor Becejről Szegedre 

meghirdetett járatok december 24-én és 26-án Senta, aut. kol. megállóhelyig, illetve megállóhelytől közlekednek. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozás kizárólag a TISZA VOLÁN Zrt. által közlekedtetett menetrend szerinti 

járatokra vonatkoznak, más Társaságok eltérő munkarendben is közlekedhetnek, ezért az utazás megkezdése előtt a 

területileg illetékes Volán információs szolgálatnál szíveskedjen érdeklődni! 
 

AZ ELŐZŐEKBEN SZABÁLYOZOTT KÖZLEKEDÉSI RENDTŐL  

ELTÉRŐ VÁLTOZÁSOK RÉSZLETEZÉSE: 
 
Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád városok helyi autóbuszvonalain - a helyközi járatokra vonatkozó 

közlekedési rendtől eltérően - december 24-én és 31-én, vonalanként eltérően járatleállításokra kerül sor.  

 

A helyi autóbusz-közlekedésében az utolsó járatok indulási ideje az alábbiak szerint módosul: 

2010. december 24-én 
(szabadnapra érvényes menetrend) 

2010. december 31-én 
(munkanapra érvényes menetrend) 

Hódmezővásárhely város helyi autóbusz-közlekedésében: 

 1. sz. vonal Volán teleptől:   
16.10-kor 

Porcelángyártól:      
16.40-kor  

Volán teleptől:        
18.10-kor 

Porcelángyártól:            
18.40-kor 

Műszakszállítás: 

1-es sz. vonalon!  

Volán teleptől:       
21.15-kor 

Porcelángyártól:   
22.20-kor 

Volán teleptől:            
21.15-kor 

Porcelángyártól:        
22.20-kor 

 7. sz. vonal Kincses temetőtől: 
16.40-kor 

Szivárvány otthontól:    
16.15-kor   

Kincses temetőtől:       
16.40-kor 

Szivárvány otthontól:    
16.15-kor 

 9. sz. vonal László utcától:       
17.45-kor 

Kincses temetőtől: 
17.15-kor   

László utcától:             
17.45-kor 

Kincses temetőtől:       
17.15-kor 

12. sz. vonal Porcelángyártól:   
Nem közlekedik! 

Kertvárosból:        
Nem közlekedik! 

Porcelángyártól:  
15.10-kor 

Kertvárosból:              
14.50-kor 

13. sz. vonal Kincses temetőtől: 
Nem közlekedik!  

Porcelángyártól:   
Nem közlekedik!  

Kincses temetőtől:       
15.10 órakor 

Porcelángyártól:         
15.40 órakor 

16. sz. vonal Kertvárosból:        
17.35-kor   

Róna Kft-től:     
17.10-kor 

Kertvárosból:              
17.35-kor     

Róna Kft-től:   
 17.10-kor 

Szentes város helyi autóbusz-közlekedésében (2010. december 31-én szabadnapos menetrend érvényes): 

 1. sz. vonal Autóbuszállomástól:  
14.35-kor       

Drahos u.-tól:            
16.05-kor 

Autóbuszállomástól: 
14.35-kor       

Drahos u.-tól: 
16.05-kor 

 3. sz. vonal Drahos u.-tól:            
15.05-kor 

Hékédről:         
15.25-kor 

Drahos u.-tól:            
15.05-kor    

Hékédről:    
 15.25-kor  

2. és 9. sz. vonal Nem közlekedik! Nem közlekedik! 

Csongrád város helyi autóbusz-közlekedésében: 

1. sz. vonal Nem közlekedik! Autóbuszállomástól: 
 16.05-kor 

Kőkereszttől: 
16.20 –kor (Aut.áll.-ig) 

3. sz. vonal Nem közlekedik! Autóbuszfordulótól: 
16.43-kor (Aut.áll.-ig) 

Autóbuszállomástól: 
 16.35-kor 

M3-as vonal Autóbuszállomástól: 
17.05 -kor 

Csongrád-Bokrosról: 
17.35 -kor 

Autóbuszállomástól: 
 20.00 -kor 

Csongrád-Bokrosról: 
20.20 -kor 

 

   A fel nem sorolt járatok, autóbuszvonalak menetrendje a meghirdetett naptípus szerinti közlekedtetéstől nem tér el!  
 

Reméljük, tájékoztatónk elősegíti utazását az ünnepek alatt. 

 

             Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kíván a   
 

 

Tisza Volán Zrt. 
„60 éve biztos útitárs” 


