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19. febr. 2. hét Menetrendek 
Felfedező keresés, az életkoruknak megfelelő oldalak keresése. (Elvira, volán) 
Információszerzés az Internetről. Menetrendekben tudjon keresni. 
www.volan.hu internetcímen tudjuk elérni a busz menterendet. 
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Beállíthatjuk a dátumot is, amikor szeretnék utazni. Ha készen vagyunk kattintsunk a Keresés gombra! 
Ezután az eredményeket látjuk! 

 

 
Megbeszéljük, mit jelent a 

munkanapokon, szabadnapokon és 

munkaszüneti napokon kifejezések 

jelentését! 

 

Kibontani azt a menetrendet, amire 

kíváncsi vagyok az Ok gomb 

megnyomásával tudom megtenni! 

Keressünk a busz menetrendben! 

 
Variálhatom a kereséseket is, hogy mit 
keressen meg a gyerek. Felírhatom a 
táblázatot és vegyesen kihagyom az 
érkezéseket és az indulásokat, a 
gyerkőcnek pedig meg kell keresnie a 
hiányzó időpontokat, vagy keresd meg az 
első, utolsó buszokat, ami adott 
helyiségbe megy. 

 

Szekszárd Baja Vámospércs Nyírábrány Mátészalka Nyíradony Jelmagyarázat:  
M = munkanapokon  
X = munkaszünetei napok 
kivételével naponta  
Z,A = szabad- és 
munkaszüneti napokon  
O = szabadnapokon  
i = iskolai előadások napján  
t = tanszünetekben 
munkanapokon  
+ = munkaszüneti napokon 

indul érkezik indul érkezik indul érkezik 

5:25 6:30 6:14 M 6:33 6:15 M 7:15 

6:20 M 7:20 11:04 X 11:23 7:50 M 8:50 

12:05 X 13:05 14:04 M 14:23  12:00 M 12:59 

17:55 18:50 15:04 15:23 14:43 15:25 

 

Ide írom be azt a településnevet, ahonnan indulni akarok! 

Ide írom be azt a településnevet, ahová menni akarok! 
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Vasúti menetrend: www.elvira.hu – amióta átvette a MÁV-Start, azóta www.mav-start.hu címen lehet elérni. 

 
 
 

 

 

 

 

Vegyük észre, hogy ahogy 

elkezdjük beírni a 

település nevét, a 

program kigyűjti azoknak a 

településeknek a nevét, 

amiben megtalálható az 

addig begépelt szöveg! 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
Ha sikerült megadni a 
kezdő- és a célállomást, 
akkor kattintsunk a 
keresés gombra! 
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Ez a régi 
EL.V.I.R.A –s 
felület, ezen már 
be lehet állítani a 
keresési 
feltételeket is. 
 
Elektronikus 
Vasút 
InfoRmációs 
Adatbázis 
 

 

 
 
 
A keresőmezők 
alatt láthatjuk 
az 
eredményeket! 
 
A legfontosabb 
információkról 
tájékoztat a 
kereső, úgy 
mint az 
átszállás, az 
időtartam, 
valamint a 
jegyár. 
 
A narancssárga 
nyilakra 
kattintva 
megjelenik a 
járatról 
információ is! 

Keressünk vonatokat! 

Debrecen Nyírábrány Kecskemét Szeged Salgótarján Miskolc –
Tiszai Pu. 

Jelmagyarázat:  
R =InterCity  (InterCica ) 
 
Mi az ütemes 
menetrend? 
 
 

indul érkezik indul érkezik indul érkezik 

5:12 5:51 7:11 8:16 2:28 (2) 5:52 

11:12 11:51 7:11 8:16 R 6:21 (2) 9:32 R 

15:12 15:51 21:11 22:16  5:28 (1) 8:20 

30 km 450 Ft 85km 1350/1700 Ft 174km 2540/3060 Ft 

 
Ha marad idő, keressük meg ezeket a településeket a térképen! Utalva a következő óra anyagára! 


