
                                  

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

 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged Megyei Jogú város helyi közforgalmú 

közlekedésében a Tisza Volán Zrt. által közlekedtetett menetrend szerinti  
helyi autóbuszjáratok a 2012. évi húsvéti ünnepek és tavaszi tanítási szünet körüli napokon  

– az országos menetrendi naptárnak megfelelıen – az alábbi forgalmi rend alapján közlekednek: 
 

 
2012. április 3. (kedd) munkanap, a hét utolsó elıtti tanítási napja 

 4. (szerda) munkanap, a hét utolsó tanítási napja 

 5. (csütörtök) munkanap (az alap- és középfokú tanintézményekben a tavaszi 
szünet elsı napja) 

 6. (péntek) munkanap (a hét utolsó munkanapja) 

 7. (szombat) szabadnap 
 8. (vasárnap) Húsvét, munkaszüneti nap 
 9. (hétfı) Húsvét, munkaszüneti nap, a hét elsı munka- és tanítási napját 

megelızı napja 
 10. (kedd) munkanap, a hét elsı munka- és tanítási napja 
  

 
Az alap- és középfokú oktatási tanintézményekben a tavaszi tanítási szünet április 5-tıl  
április 9-ig tart, ezen idıszak alatt az iskolai elıadási napokra (IEA) meghirdetett járatok nem 
közlekednek, de a tanév tartama alatt munkanapokra (T) meghirdetett járatok közlekednek.  
 

A Szegedi Tudományegyetem tanrendjéhez igazodva, a Mérnöki Kar kollégiumát kiszolgáló ún. 
„kollégiumi járat”, valamint az Öthalmi Diáklakásokat kiszolgáló, a Mars térrıl 7.00 órakor, a 
Szegedi Ipari Logisztikai Központtól 7.20 órakor induló rásegítı járat – az egyetemi tavasz szünet 

ideje alatt – 2012. április 10. (kedd) és 2012. április 14. (szombat) között nem közlekedik. Ezen 

járatok viszont az alap- és középfokú tanintézmények tavaszi szünete alatt, 2012. április 5-én 
(csütörtök) és április 6-án (péntek) közlekednek. 
 

A 64-es jelzéső Mars tér – Repülıtér viszonylatú autóbuszvonalon a tanulószállítás zökkenımentes 

lebonyolítás érdekében 2012. április 4-én (szerda) az adott napra meghirdetett járatokon felül a 
Mars térrıl 12.25 órakor és 12.55 órakor, a Repülıtérrıl 12.40 és 13.10 órakor induló járatok is 
közlekednek. A hetek elsı tanítási napját megelızı munkaszüneti napokra (MI) meghirdetett járatok a 

menetrendi naptárnak megfelelıen, 2012. április 9-én (hétfı) közlekednek. 

  
Az utazási tudnivalókkal kapcsolatban bıvebb információ szerezhetı be: 

• menetrendi információ (kék szám): (40) 828-000 (éjjel-nappal) 

• Tisza Volán Pont ügyfélkapcsolati iroda: 
- 6721 Szeged, Szent István tér 3. 
- nyitva: munkanapokon hétfıtıl csütörtökig: 8.00 – 12.00 óra  

és 12.30 – 15.30 óra, pénteken: 8.00 – 13.00 óra, 

- telefon: (62) 555-099, fax: (62) 555-091, 

- e-mail: pont@tiszavolan.hu 
• társaságunk honlapján: www.tiszavolan.hu 
• forgalmi szolgálat: (62) 421-388 (éjjel-nappal) 

 

 
Szeged, 2012. április 2.               Tisza Volán Zrt. 


