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ALBA VOLÁN Zrt.      AV-7/2009-2010
Székesfehérvár      
Börgöndi u. 14. ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy 2010. április 1-tıl – csütörtöktıl - kezdve az alábbi menetrend
módosításokat vezetjük be.

Az 1507 Szeged-Kiskunhalas-Solt-Székesfehérvár-Gyır  autóbuszvonalon a Szeged, aut.áll.-tól 14.10
órakor Székesfehérvár, aut.áll.-hoz induló 115 sz. járatot változatlan indulási idıvel, köztes menetidı
korrekciókkal, Kiskunhalastól, Solttól, Dunaföldvárról és Dunaújvárostól is korábbi indulási idıvel az
alábbi menetrend szerint közlekedtetjük.

A 8010 Székesfehérvár-Pátka-Lovasberény autóbuszvonalon a Lovasberény, verebi elág.-tól Z4.40
órakor Székesfehérvár, aut.áll.-hoz induló 910 sz. járatot 5 perccel korábban Z4.35 órakor, a Pátka,
Kossuth u. 30.-tól M15.15 órakor Székesfehérvár, aut.áll.-hoz induló 884 sz. járatot 5 perccel korábban
M15.10 órakor közlekedtetjük.

A 8033 Székesfehérvár-Perkáta-Dunaújváros autóbuszvonalon közlekedı összes járatot Seregélyes,
szh. iskola megállóhelynél történı megállítással közlekedtetjük.

A 8040 Székesfehérvár-Aba-Sárszentágota-Sárbogárd autóbuszvonalon a Székesfehérvár, aut.áll.-tól
17.30 órakor Sárszentágota, kh.-hoz induló 687 sz. járatot Belsıbáránd, sz.bolthoz történı betéréssel
közlekedtetjük.

A 8070 Székesfehérvár-Nádasdladány-Jenı autóbuszvonalon a Székesfehérvár, aut.áll.-tól 6.40 és
O13.25 órakor Jenı, Kossuth u.-hoz induló 113 és 177 sz. járatot 5 perccel késıbb 6.45 és O13.30
órakor közlekedtetjük.
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A 8080(7510) Székesfehérvár-Csór-Várpalota autóbuszvonalon a Csór, sz.bolttól I5.10 órakor
Székesfehérvár, aut.áll.-hoz induló 280 sz. járatot tanév tartama alatt munkanapokon 165.10 órakor
közlekedtetjük.

A 8223 Mezıfalva-Dunaföldvár autóbuszvonalon a Mezıfalva, Honvédsortól 7.30 és X12.00 órakor
Dunaföldvár, aut.áll.-hoz induló 1 és 3 sz. járatot csak munkanapokon közlekedtetjük.  A Dunaföldvár,
aut.áll.-tól  X9.35 és 14.45 órakor Mezıfalva, Honvédsorhoz induló 2 és 4 sz. járatot csak
munkanapokon közlekedtetjük. A Mezıfalva, Honvédsortól +13.30 és 15.45 órakor Dunaföldvár,
aut.áll.-hoz induló 7 és 5 sz. járatot, valamint a Dunaföldvár, aut.áll.-tól +8.35 és 19.05 órakor
Mezıfalva, Honvédsorhoz induló 8 és 6 sz. járatot megszüntetjük.

A 8236 [Dunaújváros-]Adony-Iváncsa-Beloiannisz-Besnyı autóbuszvonalon a Dunaújváros, aut.áll.-
tól Z13.50 órakor Besnyı, Sallai tsz.-hez induló 365 sz. járatot 10 perccel korábban Z13.40 órakor
közlekedtetjük.

A 8370 Mór-Balinka-Bakonycsernye autóbuszvonalon Mór, aut.áll. és Bodajk, lakótelepi elág. között
761 és 762 járatszámmal új járatokat állítunk forgalomba. A 761 sz. járat Mór, aut.áll.-tól indul M18.20
órakor Bodajk, lakótelepi elág.-hoz érkezik M18.32 órakor. A 762 sz. járata Bodajk, lakótelepi elág.-tól
indul M18.33 órakor Mór, aut.áll.-hoz érkezik M18.45 órakor.

Jelmagyarázat:
X = munkaszüneti napok kivételével naponta

M = munkanapokon
Z = szabad- és munkaszüneti napokon

O = szabadnapokon
+ = munkaszüneti napokon
I = iskolai elıadási napokon

16 = tanév tartama alatt munkanapokon
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