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     DAKK-1/2018-2019. 
 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
 

a Hivatalos Autóbusz Menetrend Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez. 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2019. április 7-től (vasárnaptól)  

az alábbi országos és regionális autóbuszvonalakat érintő  

menetrend módosításokat vezeti be. 
 

1346 Eger – Békéscsaba autóbuszvonalon 
 

10 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul 14 10:00 óra, Eger, aut. áll. érkezik 14 14:10 óra) 

megszüntetésre kerül, 

9 sz. járat (Eger, aut. áll. indul 14 15:00 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 14 19:00 óra) megszüntetésre 

kerül,  

13 sz. járat (Kunhegyes, aut. áll. indul 15 16:40 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 15 19:05 óra) 

megszüntetésre kerül. 
 

 

1374 Miskolc – Debrecen – Békéscsaba – Szeged autóbuszvonalon 
 

405 sz. járat (Miskolc, aut. áll. indul 51514:10 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 51518:35 óra) 

közlekedési napjai módosításra kerülnek, a járat naponta közlekedik, Miskolc, aut. áll. indul  

14:10 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 18:35 óra, 

407 sz. járat (Miskolc, aut. áll. indul 15514:10 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15520:35 óra) 

megszüntetésre kerül. Utazási lehetőséget Miskolc-Békéscsaba között az 1374/405 sz. járat, 

Békéscsaba-Szeged között az 1501/636 sz. járat biztosít. 
 

 

1376 Miskolc – Mezőkövesd – Jászberény – Kecskemét autóbuszvonalon 
 

212 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul 65 13:05 óra, Heves, aut. áll. érkezik 65 15:20 óra) 

megszüntetésre kerül, 
217 sz. járat (Heves, aut. áll. indul 65 16:10 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 65 18:32 óra) 

megszüntetésre kerül. 
 

 

1499 Békéscsaba – Kecskemét – Siófok – Zalaegerszeg autóbuszvonalon 
 

115 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul 15 16:00 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 15 18:45 óra) 

megszüntetésre kerül. 
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1501 Szeged – Hódmezővásárhely – Békéscsaba – Hajdúszoboszló/Debrecen autóbuszvonalon 

 

611 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 6:05 óra, Debrecen, aut. áll. érkezik 11:15 óra) 15 perccel 

korábban indul és Hódmezővásárhely-Békéscsaba viszonylaton menetidő-korrekciót hajtunk 

végre, Békéscsaba – Debrecen viszonylaton változatlan menetrend szerint közlekedik,  

Szeged, aut. áll. indul 5:50 óra, Hódmezővásárhely, aut. áll. érkezik 6:23 óra,  

Hódmezővásárhely, aut. áll. indul 6:30 óra, Székkutas, ABC indul 7:00 óra, Orosháza, aut. áll. érkezik 

7:15 óra, Orosháza, aut. áll indul 7:20 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 8:05 óra, Debrecen, aut. áll. 

érkezik 11:15 óra. 
 

 

1504 Szeged – Baja – Mohács – Pécs autóbuszvonalon 
 

11 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 14 8:35 óra, Pécs, aut. áll. érkezik 14 11:50 óra) megszüntetésre 

kerül, 

13 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 15 14:35 óra, Pécs, aut. áll. érkezik 15 17:50 óra) megszüntetésre 

kerül, 
51 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 18 16:35 óra, Mohács, aut. áll. érkezik 18 19:30 óra) megszüntetésre 

kerül, 
12 sz. járat (Pécs, aut. áll. indul 14 14:10 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 14 17:25 óra) megszüntetésre 

kerül. 
 

 

1506 Szeged – Baja – Szekszárd – Bonyhád/Siófok – Hévíz autóbuszvonalon 
 

121 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 65 13:30 óra, Szekszárd, aut. áll. érkezik 65 16:25 óra) 

megszüntetésre kerül, 

122 sz. járat (Szekszárd, aut. áll. indul 65 17:35 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 65 20:25 óra) 

megszüntetésre kerül. 
 

 

1507 Szeged – Kiskunhalas – Solt – Dunaföldvár/M8 – Dunaújváros – Székesfehérvár – 

Győr autóbuszvonalon 
 

205 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 14 16:20 óra, Solt, Aranykulcs tér érkezik 14 18:40 óra) 

megszüntetésre kerül, 
109 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 15 16:20 óra, Solt, Aranykulcs tér érkezik 15 18:40 óra) 

megszüntetésre kerül, 
108 sz. járat (Székesfehérvár, aut. áll. indul 15 17:40 óra, Solt, Aranykulcs tér indul 15 19:20 óra, 

Szeged, aut. áll. érkezik 15 21:20 óra) Solt, Aranykulcs tér és Szeged, aut. áll. megállóhelyek között 

lévő megállóhelyeken megállításra kerül, Székesfehérvár, aut. áll. indul 15 17:40 óra,  

Solt, Aranykulcs tér indul 15 19:20 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 21:40 óra, 

110 sz. járat (Solt, Aranykulcs tér indul 15 19:20 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 21:40 óra),  

megszüntetésre kerül.  
 

 

1508 Szeged – Baja – Bonyhád – Pécs autóbuszvonalon 
 

12 sz. járat (Pécs, aut. áll. indul 15 18:30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 22:25 óra) rövidített 

útvonalon Baja, aut. áll. megállóhelyig közlekedik, valamint a járat közlekedési napjai 

módosításra kerülnek, a járat a hetek első tanítási napját megelőző nap közlekedik, Pécs, aut. áll. 

indul 65 18:30 óra, Baja, aut. áll. érkezik 65 20:25 óra.  
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1510 Szeged – Solt – Dunaföldvár/M8-Dunaújváros – Székesfehérvár – Veszprém – 

Pápa/Bükfürdő autóbuszvonalon 
 

535 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 77 8:20 óra, Veszprém, aut. áll. érkezik 77 13:05 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, a járat a hetek első tanítási napját megelőző napon közlekedik,  

Szeged, aut. áll. indul 65 8:20 óra, Veszprém, aut. áll. érkezik 65 13:05 óra. 

516 sz. járat (Veszprém, aut. áll. indul 77 14:55 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 77 19:30 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, a járat a hetek első tanítási napját megelőző napon közlekedik, 
Veszprém, aut. áll. indul 65 14:55 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 65 19:30 óra. 
 

 

1515 Szeged – Szolnok – Jászberény – Gyöngyös – Parádfürdő autóbuszvonalon 
 

753 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 65 11:00 óra, Jászberény aut. áll. érkezik 65 15:10 óra) 

megszüntetésre kerül, 

754 sz. járat (Jászberény aut. áll indul 65 16:00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 65 20:00 óra) 

megszüntetésre kerül, 

722 sz. járat (Kunszentmárton, aut. áll. indul 15 18:25 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 20:10 óra) 

meghosszabbított útvonalon Szolnok, aut. áll. megállóhelytől indul és módosított útvonalon 

Hódmezővásárhely, aut. áll. érintése nélkül, Hódmezővásárhely északi elkerülő úton közlekedik 

Szeged, aut. áll.-ra, Szolnok, aut. áll. indul 15 17:05 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 19:45 óra. 
 

 

1516 Szeged – Szarvas – Kisújszállás – Tiszafüred autóbuszvonalon 
 

515 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 14 13:30 óra, Kisújszállás, vá. érkezik 14 16:55 óra) 

megszüntetésre kerül, 

516 sz. járat (Kisújszállás, vá. indul 14 17:50 óra, Szeged, aut. áll érkezik 14 21:00 óra) megszüntetésre 

kerül.  
 

 

1525 Kecskemét – Solt – Dunaföldvár – Szekszárd autóbuszvonal megszüntetésre kerül. 
 

333 sz. járat (Kecskemét, aut. áll indul 14 12:30 óra, Szekszárd, aut. áll. érkezik 14 15:05 óra) 

megszüntetésre kerül.  
 

 

1526 Kecskemét – Baja – Szekszárd autóbuszvonal megszüntetésre kerül. 
 

332 sz. járat (Szekszárd, aut. áll. indul 14 16:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 14 20:10 óra) 

megszüntetésre kerül.  
 

 

1529 Kecskemét – Székesfehérvár – Veszprém – Balatonfüred autóbuszvonalon 
 

201 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul ⊞ 15:30 óra, Székesfehérvár, aut. áll. érkezik ⊞ 18:00 óra),  

30 perccel korábban közlekedik, Kecskemét, aut. áll. indul ⊞ 15:00 óra, Székesfehérvár, aut. áll. 

érkezik ⊞ 17:30 óra, 

205 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul L 15:30 óra, Székesfehérvár, aut. áll. érkezik L 18:00 óra) 

megszüntetésre kerül, 

202 sz. járat (Székesfehérvár, aut. áll. indul ⊞ 19:00 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ⊞ 21:40 óra), 

megszüntetésre kerül, 

204 sz. járat (Székesfehérvár, aut. áll. indul L 19:00 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik L 21:40 óra, 

megszüntetésre kerül. 
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4805 [Békéscsaba] – Békés – Szeghalom – Füzesgyarmat autóbuszvonalon  
 

802 sz. járat (Füzesgyarmat, vh. indul  5:20 óra, Szeghalom, vá. érkezik  5:40 óra) 5 perccel 

korábban közlekedik, Füzesgyarmat, vh. indul  5:15 óra, Szeghalom, vá. érkezik  5:35 óra, 

844 sz. járat (Füzesgyarmat, vh. indul O 17:30 óra, Szeghalom, Kossuth tér érkezik O 17:52 óra)  

Szeghalom, Újtelep VII. u. megállóhely érintése nélkül közlekedik, Füzesgyarmat, vh. indul  

O 17:30 óra, Szeghalom, Kossuth tér érkezik O 17:47 óra, 
854 sz. járat (Füzesgyarmat, vh. indul + 17:30 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik + 19:15 óra)  

Szeghalom, Újtelep VII. u. megállóhely érintése nélkül közlekedik, a járat Szeghalom, vá. 

megállóhelyről változatlan időpontban indul tovább, Füzesgyarmat, vh. indul + 17:30 óra, 

Szeghalom, vá. érkezik + 17:50 óra, Szeghalom, vá. indul + 17:55 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik  

+ 19:15 óra. 
 

 

4813 [Békéscsaba] – Mezőberény – Dévaványa autóbuszvonalon 
 

929 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul 15 20:20 óra, Dévaványa, vh. érkezik 15 21:25 óra) 

megszüntetésre kerül. 
 

 

4815 Békéscsaba – Mezőberény – Gyomaendrőd autóbuszvonalon 
 

822 sz. járat (Mezőberény, Liget u. indul  7:35 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik  8:10 óra)  

Mezőberényi elág. megállóhelyen nem kerül megállításra. 
 

 

4825 Békéscsaba – Gyula autóbuszvonalon  
 

279 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul  18:30 óra, Gyula, aut. áll. érkezik  19:00 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, a járat szabadnapok kivételével naponta közlekedik,  

Békéscsaba, aut. áll. indul  18:30 óra, Gyula, aut. áll. érkezik  19:00 óra. 

281 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul 15 18:30 óra, Gyula, aut. áll. érkezik 15 19:00 óra) 

megszüntetésre kerül. Utazási lehetőséget a módosított 4825/279 sz. járat biztosít. 

308 sz. járat (Gyula, aut. áll. indul 15 19:00 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 15 19:30 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, a járat munkaszüneti napokon közlekedik, Gyula, aut. áll. indul  

+ 19:00 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik + 19:30 óra. 
 

 

4828 Békéscsaba – Elek – Lökösháza – Mezőkovácsháza autóbuszvonalon 
 

A menetrendi mező Magyarbánhegyes, vá. megállóhelyet (betérő szakaszban 1,7 km) a 

továbbiakban nem tartalmazza. 
 

856 sz. járat (Mezőkovácsháza, aut. vt. indul  14:30 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik  16:25 óra) 

megszüntetésre kerül. Utazási lehetőséget a módosított 4828/854 sz. járat biztosít. 

854 sz. járat (Mezőkovácsháza, aut. vt. indul  14:30 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik  16:15 óra) 

közlekedési napjai módosításra kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik, valamint a járaton 

Kétegyháza, vá. és Békéscsaba, aut. áll. megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Mezőkovácsháza, aut. vt. indul  14:30 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik  16:20 óra.  
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4832 Békéscsaba – Medgyesegyháza – Mezőhegyes autóbuszvonalon 
 

403 sz. járat (Medgyesegyháza, vá. indul  17:15 óra, Mezőkovácsháza, aut. vt. érkezik  17:30 óra)  

10 perccel később közlekedik, Medgyesegyháza, vá. indul  17:25 óra, Mezőkovácsháza, aut. vt. 

érkezik  17:40 óra. 
 

 

4850 Békéscsaba – Kondoros – Szarvas autóbuszvonalon 
 

749 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul 22:30 óra, Kondoros, aut. vt. érkezik 23:15 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, a járat munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedik, 

Békéscsaba, aut. áll. indul X 22:30 óra, Kondoros, aut. vt. érkezik X 23:15 óra. Utazási lehetőséget 

munkaszüneti napokon az új 4850/769 sz. járat biztosít. 

Új 769 sz. járat Békéscsaba, aut. áll. indul + 22:30 óra, Kondoros, aut. vt. indul + 23:15 óra, 

Szarvas, aut. áll. érkezik + 23:45 óra kerül meghirdetésre. 

710 sz. járat (Kondoros, aut. vt. indul 4:30 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 5:15 óra)  

Békéscsaba, LINAMAR megállóhelyen 5:09 órakor megállításra kerül, 

776 sz. járat (Kondoros, aut. vt. indul 15 14:55 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 15 15:35 óra) 

megszüntetésre kerül. 
 

 

4855 [Gyula] – Békéscsaba – Szarvas – Kunszentmárton autóbuszvonalon 
 

722 sz. járat (Szarvas, aut. áll. indul  6:50 óra, Békéscsaba, Gyulai út érkezik  8:05 óra)  

Békéscsaba, Linamar megállóhelyen  7:49 órakor megállításra kerül, valamint a járaton 

Békéscsaba, Csabatáj MG üzem és Békéscsaba, Volán-telep megállóhelyek között menetidő-

korrekciót hajtunk végre, Szarvas, aut. áll. indul  6:50 óra, Békéscsaba, Gyulai út érkezik  

 8:05 óra. 
 

 

4872 Gyula – Sarkad – Kötegyán – Újszalonta autóbuszvonalon 
 

109 sz. járat (Sarkad, aut. vt. indul  6:15 óra, Kötegyán, Bocskai tér érkezik  6:35 óra) 5 perccel 

korábban közlekedik, Sarkad, aut. vt. indul  6:10 óra, Kötegyán, Bocskai tér érkezik  6:30 óra, 

148 sz. járat (Kötegyán, Bocskai tér indul  6:35 óra, Sarkad, aut. vt. érkezik  7:00 óra) 5 perccel 

korábban közlekedik, valamint a járaton Méhkerék, vá. bej. út és Sarkad, aut. vt. megállóhelyek 

között menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kötegyán, Bocskai tér indul  6:30 óra, Sarkad, aut. vt. 

érkezik  7:00 óra, 

132 sz. járaton (Kötegyán, Bocskai tér indul  19:25 óra, Gyula, aut. áll. érkezik  20:05 óra) 

Kötegyán, Bocskai tér és Sarkad, aut. vt. megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk 

végre, Kötegyán, Bocskai tér indul  19:25 óra, Gyula, aut. áll. érkezik  20:15 óra. 
 

 

4885 [Békéscsaba] – Gyula – Sarkadkeresztúr – Geszt autóbuszvonalon 
 

593 sz. járat (Gyula, aut. áll. indul 20:05 óra, Sarkad, aut. vt. érkezik 20:30 óra) 10 perccel később 

közlekedik, Gyula, aut. áll. indul 20:15 óra, Sarkad, aut. vt. érkezik 20:40 óra, 

598 sz. járat (Sarkad, aut. vt. indul  20:30 óra, Gyula, aut. áll. érkezik  20:55 óra) 10 perccel később 

közlekedik, Sarkad, aut. vt. indul  20:40 óra, Gyula, aut. áll. érkezik  21:05 óra, 

563 sz. járaton (Gyula, aut. áll. indul  6:10 óra, Geszt, Petőfi u. érkezik  7:10 óra)  

Sarkadkeresztúr, kh. és Geszt, Petőfi u. megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Gyula, aut. áll. indul  6:10 óra, Geszt, Petőfi u. érkezik  7:15 óra, 

592 sz. járat (Geszt, Petőfi u. indul  7:10 óra, Gyula, aut. áll. érkezik  8:20 óra) 5 perccel később 

közlekedik, Geszt, Petőfi u. indul  7:15 óra, Gyula, aut. áll. érkezik  8:25 óra. 
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4900 [Mezőkovácsháza] – Kunágota – Medgyesegyháza autóbuszvonalon 
 

A menetrendi mező „Magyarbánhegyes, vá.” megállóhellyel bővül. 
 

A megállóhely Mezőkovácsháza, aut. vt. (0,0 km) és Kunágota, Géppark (11,2 km) megállóhelyek 

között betérő szakaszban 1,7 km-nél található.  

 

759 sz. járat (Mezőkovácsháza, aut. vt. indul  14:30 óra, Medgyesegyháza, vá. érkezik  15:23 óra) 

5 perccel korábban és módosított útvonalon, Magyarbánhegyes, vá. megállóhely érintésével 

közlekedik, Mezőkovácsháza, aut. vt. indul  14:25 óra, Magyarbánhegyes, vá. indul  14:39 óra, 

Medgyesegyháza, vá. érkezik  15:23 óra. 

734 sz. járat (Medgyesegyháza, vá. indul  7:15 óra, Mezőkovácsháza, aut. vt. érkezik  8:15 óra)  

5 perccel később közlekedik, Medgyesegyháza, vá. indul  7:20 óra, Mezőkovácsháza, aut. vt. érkezik 

 8:20 óra. 
 

 

4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya autóbuszvonalon 
 

901 sz. járat (Reformátuskovácsháza indul  8:25 óra, Mezőkovácsháza, aut. vt. érkezik  8:45 óra)  

5 perccel később közlekedik, Reformátuskovácsháza indul  8:30 óra, Mezőkovácsháza, aut. vt. 

érkezik  8:50 óra, 

269 sz. járat (Orosháza, Síküveggyár indul  22:15 óra, Orosháza, aut. áll. indul  22:35 óra, 

Mezőkovácsháza, aut. vt. érkezik  23:33 óra) rövidített útvonalon, Orosháza, aut. áll. 

megállóhelytől közlekedik, Orosháza, aut. áll. indul  22:35 óra, Mezőkovácsháza, aut. vt. érkezik  

 23:33 óra. Utazási lehetőséget Orosháza, Síküveggyár – Orosháza, aut. áll. viszonylatban a  

4953/773 sz. és a 4966/779 sz. járatok biztosítanak. 

926 sz. járat (Mezőkovácsháza, aut. vt. indul  8:15 óra, Reformátuskovácsháza érkezik  8:25 óra)  

5 perccel később közlekedik, Mezőkovácsháza, aut. vt. indul  8:20 óra, Reformátuskovácsháza 

érkezik  8:30 óra, 

262 sz. járat (Mezőkovácsháza, aut. vt. indul  20:20 óra, Orosháza, aut. áll. érkezik  21:18 óra, 

Orosháza, aut. áll. indul  21:25 óra, Orosháza, Síküveggyár érkezik  21:35 óra) rövidített útvonalon, 

Orosháza, aut. áll. megállóhelyig közlekedik, Mezőkovácsháza, aut. vt. indul  20:20 óra,  

Orosháza, aut. áll. érkezik  21:18 óra. Utazási lehetőséget Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Síküveggyár 

viszonylatban a 4953/764 sz. és a 4966/772 sz. járatok biztosítanak. 
 

 

4953 Orosháza – Tótkomlós – Mezőhegyes autóbuszvonalon 
 

773 sz. járat (Orosháza, Síküveggyár indul  22:20 óra, Orosháza, aut. áll. érkezik  22:30 óra, 

Orosháza, aut. áll. indul  22:35 óra, Mezőhegyes, vá. érkezik  23:45 óra) 5 perccel korábban indul, 

Orosháza, aut. áll. megállóhelyről változatlan időpontban közlekedik tovább,  

Orosháza, Síküveggyár indul  22:15 óra, Orosháza, aut. áll. érkezik  22:25 óra, Orosháza, aut. áll. 

indul  22:35 óra, Mezőhegyes, vá. érkezik  23:45 óra. 
 

 

5001 Szeged – Baks – Csanytelek – Tömörkény – Csongrád autóbuszvonalon 
 

325 sz. járat (Baks, aut. vt. indul  14:25 óra, Csongrád, aut. áll. érkezik  15:02 óra) 5 perccel 

később közlekedik, Baks, aut. vt. indul  14:30 óra, Csongrád, aut. áll. érkezik  15:07 óra. 
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5010 Szeged – Hódmezővásárhely – Szentes – Csongrád autóbuszvonalon 
 

845 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 14 15:10 óra, Szentes, aut. áll. érkezik 14 16:25 óra) 

megszüntetésre kerül. 

844 sz. járat (Szentes, aut. áll. indul 14 12:45 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 14 13:50 óra) 

megszüntetésre kerül. 
 

 

5012 Szeged – M43 autópálya – Maroslele – Óföldeák – Földeák autóbuszvonalon 
 

105 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul  14:45 óra, Földeák, közkút érkezik  15:32 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, a járat naponta közlekedik, Szeged, aut. áll. indul 14:45 óra,  

Földeák, közkút érkezik 15:32 óra, 

107 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 16:30 óra, Földeák, közkút érkezik 17:22 óra) közlekedési napjai 

módosításra kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik, Szeged, aut. áll. indul  16:30 óra, 

Földeák, közkút érkezik  17:22 óra, 

Új 115 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 15 16:30 óra, Földeák, közkút érkezik 15 17:22 óra kerül 

meghirdetésre, 

109 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul  18:40 óra, Földeák, közkút érkezik  19:32 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, a járat munkaszüneti nap kivételével naponta közlekedik,  

Szeged, aut. áll. indul X 18:40 óra, Földeák, közkút érkezik X 19:32 óra, 

108 sz. járat (Földeák, közkút indul  15:33 óra, Szeged, aut. áll. érkezik  16:25 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, a járat naponta közlekedik, Földeák, közkút  

indul 15:33 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 16:25 óra. 

111 sz. járat (Szeged, Indóház tér indul 15 18:25 óra, Földeák, közkút érkezik 15 19:22 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, munkaszüneti napokon és 10 perccel később közlekedik,  

Szeged, Indóház tér indul + 18:35 óra, Földeák, közkút érkezik + 19:32 óra 
 

 

5025 Szeged – Tiszasziget – Tiszasziget (Térvár) autóbuszvonalon 
 

267 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul  16:30 óra, Tiszasziget, vízmű érkezik  17:00 óra) 

meghosszabbított útvonalon, Tiszasziget-Térvár megállóhelyig közlekedik, Szeged, aut. áll. indul 

 16:30 óra, Tiszasziget-Térvár érkezik  17:03 óra. 
 

 

5032 Szeged – Mórahalom – Zákányszék – Bordány – Üllés – Forráskút – Zsombó 

autóbuszvonalon 
 

357 sz. járat (Mórahalom, aut. áll. indul  17:48 óra, Bordány, aut. vt. érkezik  18:15 óra)  

12 perccel később közlekedik, Mórahalom, aut. áll. indul  18:00 óra, Bordány, aut. vt. érkezik  

 18:27 óra. 
 

 

5034 Szeged – Mórahalom – Ásotthalom – Ásotthalom (Gátsor) autóbuszvonalon 
 

Új 307 sz. járat Szeged, aut. áll. indul  7:30 óra, Ásotthalom, Gátsor, Krisztin kúria érkezik 

 8:39 óra kerül meghirdetésre,  

301 sz. járat (Ásotthalom, aut. vt. indul 8:20 óra, Ásotthalom, Gátsor, Krisztin kúria érkezik 8:39 óra) 

közlekedési napjai módosításra kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik, Ásotthalom, aut. vt. 

indul  8:20 óra, Ásotthalom, Gátsor, Krisztin kúria érkezik  8:39 óra 
 

  



8 

 

 

5035 Szeged – Ásotthalom – Mélykút – Baja autóbuszvonalon 
 

577 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 65 16:35 óra, Baja, aut. áll. érkezik 65 18:20 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, a járat a hetek utolsó tanítási napján, valamint a hetek első tanítási 

napját megelőző napokon közlekedik, Szeged, aut. áll. indul 67 16:35 óra, Baja, aut. áll. érkezik  

67 18:20 óra, 

598 sz. járat (Baja, aut. áll. indul 14 11:40 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 14 13:25 óra) megszüntetésre 

kerül, 

572 sz. járat (Baja, aut. áll. indul 19 12:35 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 19 14:10 óra) megszüntetésre 

kerül, 
588 sz. járat (Baja, aut. áll. indul 65 14:20 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 65 16:05 óra) megszüntetésre 

kerül, 

Új 160 sz. járat Baja, aut. áll. indul 67 20:35 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 67 22:25 óra kerül 

meghirdetésre. 
 

 

5040 Szeged – Mórahalom – Ásotthalom autóbuszvonalon  
 

401 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 6:30 óra, Ásotthalom, aut. vt. érkezik 7:20 óra) közlekedési napjai 

módosításra kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik, Szeged, aut. áll. indul  6:30 óra,  

Ásotthalom, aut. vt. érkezik  7:20 óra, 

358 sz. járat (Ásotthalom, aut. vt. indul 7:20 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 8:15 óra) közlekedési napjai 

módosításra kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik, Ásotthalom, aut. vt. indul  7:20 óra,  

Szeged, aut. áll. érkezik  8:15 óra, 

Új 308 sz. járat Ásotthalom, aut. vt. indul  10:20 óra, Szeged, aut. áll. érkezik  11:15 óra kerül 

meghirdetésre. 
 

 

5042 Szeged – Kelebia – Bácsalmás – Bácsbokod – Baja autóbuszvonalon 
 

410 sz. járat (Bácsalmás, aut. áll. indul 6:05 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 8:10 óra)  

közlekedési napjai módosításra kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik, Bácsalmás, aut. áll. 

indul  6:05 óra, Szeged, aut. áll. érkezik  8:10 óra. 

Új 414 sz. járat Bácsalmás, aut. áll. indul  6:05 óra, Szeged, aut. áll. érkezik  8:15 óra kerül 

meghirdetésre. 
 

 

5049 [Szeged] – Üllés – Pusztamérges autóbuszvonalon 
 

213 sz. járat (Üllés, aut. vt. indul 6:15 óra, Pusztamérges, aut. ford. érkezik 6:35 óra) meghosszabbított 

útvonalon Szeged, autóbusz-állomás megállóhelytől közlekedik, Szeged aut. áll. indul 5:30 óra, 

Üllés, aut. vt. indul 6:15 óra, Pusztamérges, aut. ford. érkezik 6:35 óra, 

259 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 22:45 óra, Pusztamérges, aut. ford. érkezik 23:50 óra) 

megszüntetésre kerül. Változatlan utazási lehetőséget az új 5054/231 sz. járat biztosít. 

230 sz. járat (Pusztamérges, aut. ford. indul 4:03 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 5:10 óra) megszüntetésre 

kerül. Változatlan utazási lehetőséget az új 5054/232 sz. járat biztosít. 
 

 

5050 Szeged – Bordány – Üllés autóbuszvonalon 
 

321 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 5:30 óra, Üllés, aut. vt. érkezik 6:15 óra) megszüntetésre kerül. 

Utazási lehetőséget a módosított 5049/213 sz. járat biztosít. 
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5054 Szeged – Bordány – Üllés – Kiskunmajsa, Gárgyán – Kiskunhalas autóbuszvonalon 

megnevezése  

5054 Szeged – Bordány – Üllés – Kiskunmajsa, Gárgyán – Pusztamérges – Kiskunhalas 

elnevezésre módosul. 
 

A menetrendi mező Kiskunmajsa, Pusztamérgesi elág., Pusztamérgesi határ, 

Pusztamérges, Ördög-kereszt, Pusztamérges, Iskola-dűlő, Pusztamérges, Meszes-dűlő,  

Pusztamérges, Dobó-dűlő, Pusztamérges, VOLÁN-telep, Pusztamérges, aut. vt. és  

Pusztamérges, aut. ford. megállóhelyekkel bővül. 

 

Kiskunmajsa, Pusztamérgesi elág. megállóhely Kiskunmajsa, Gárgyán (36,6 km) és Süli tanya  

(37,7 km) megállóhelyek között 37,1 km-nél található. 

Pusztamérgesi határ megállóhely Kiskunmajsa, Pusztamérgesi elág. (37,1 km) megállóhelytől betérő 

szakaszban 0,7 km-nél található. 

Pusztamérges, Ördög-kereszt megállóhely Kiskunmajsa, Pusztamérgesi elág. (37,1 km) 

megállóhelytől betérő szakaszban 1,5 km-nél található. 

Pusztamérges, Iskola-dűlő megállóhely Kiskunmajsa, Pusztamérgesi elág. (37,1 km) megállóhelytől 

betérő szakaszban 2,3 km-nél található. 

Pusztamérges, Meszes-dűlő megállóhely Kiskunmajsa, Pusztamérgesi elág. (37,1 km) megállóhelytől 

betérő szakaszban 3,0 km-nél található. 

Pusztamérges, Dobó-dűlő megállóhely Kiskunmajsa, Pusztamérgesi elág. (37,1 km) megállóhelytől 

betérő szakaszban 3,7 km-nél található. 

Pusztamérges, VOLÁN-telep megállóhely Kiskunmajsa, Pusztamérgesi elág. (37,1 km) 

megállóhelytől betérő szakaszban 5,0 km-nél található. 

Pusztamérges, aut. vt. megállóhely Kiskunmajsa, Pusztamérgesi elág. (37,1 km) megállóhelytől betérő 

szakaszban 5,8 km-nél található. 

Pusztamérges, aut. ford. megállóhely Kiskunmajsa, Pusztamérgesi elág. (37,1 km) megállóhelytől 

betérő szakaszban 6,3 km-nél található. 

 

Új 231 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 22:45 óra, Pusztamérges, aut. ford. érkezik 23:50 óra,  

Pusztamérges, aut. ford. indul 23:50 óra Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 0:15 óra kerül meghirdetésre, 

Új 232 sz. járat Kiskunhalas, aut. áll. indul 3:25 óra, Pusztamérges, aut. ford. érkezik 03:59 óra, 

Pusztamérges, aut. ford. indul 4:00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 5:05 óra kerül meghirdetésre. 
 

 

5055 Szeged – Zsombó – Forráskút – Kiskunmajsa autóbuszvonalon 

 

283 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul X 5:45 óra, Zsombó, Szent Mihály utca érkezik X 6:16 óra)  

5 perccel korábban közlekedik, Szeged, aut. áll. indul X 5:40 óra, Zsombó, Szent Mihály utca érkezik  

X 6:11 óra, 

228 sz. járat (Zsombó, Szent Mihály utca indul 16 6:17 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 16 6:50 óra)  

5 perccel korábban közlekedik, Zsombó, Szent Mihály utca indul 16 6:12 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 

16 6:45 óra. 
 

 

5056 Szeged – Kiskunmajsa – Kiskunhalas – Kalocsa autóbuszvonalon 
 

236 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 14 13:25 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 14 14:55 óra) 

megszüntetésre kerül. 
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5058 Szeged – Kiskunmajsa – Kiskőrös – Kalocsa autóbuszvonalon 
 

220 sz. járaton (Kalocsa, aut. áll. indul  5:50 óra, Szeged, aut. áll. érkezik  8:10 óra) menetidő-

korrekciót hajtunk végre, Kalocsa, aut. áll. indul  5:50 óra, Szeged, aut. áll. érkezik  8:10 óra. 
 

 

5100 Csongrád – Csongrád (Bokros) – Tiszaalpár autóbuszvonalon 
 

601 sz. járat (Csongrád, aut. áll. indul 7:15 óra, Bokros, kh. érkezik 7:35 óra) közlekedési napjai 

módosításra kerülnek, a járat szabad- és munkaszüneti napokon, valamint 2 perccel korábban 

közlekedik, továbbá a járaton menetidő-korrekciót hajtunk végre, Csongrád, aut. áll. indul  

 7:13 óra, Bokros, kh. érkezik  7:30 óra, 

Új 625 sz. járat Csongrád, aut. áll. indul  7:13 óra, Bokros, kh. indul  7:30 óra, Bokros, Mars Kft. 

érkezik  7:33 óra kerül meghirdetésre, 

546 sz. járat (Tiszaalpár, ABC indul  16:15 óra, Csongrád, aut. áll. érkezik  16:50 óra) 

Bokros, Mars Kft. megállóhelyre történő betéréssel közlekedik, Tiszaalpár, ABC indul  16:15 óra, 

Bokros, Mars Kft. indul  16:33 óra, Csongrád, aut. áll. érkezik  16:56 óra. 
 

 

5127 Szentes – Gádoros – Eperjes autóbuszvonalon 
 

178 sz. járaton (Eperjes, községháza indul  6:25 óra, Szentes, aut. áll. érkezik  7:29 óra) menetidő-

korrekciót hajtunk végre, Eperjes, községháza indul  6:25 óra, Szentes, aut. áll. érkezik  7:24 óra, 

174 sz. járaton (Eperjes, községháza indul  16:00 óra, Szentes, aut. áll. érkezik  16:59 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Eperjes, községháza indul  16:00 óra, Szentes, aut. áll. érkezik 

 16:54 óra. 
 

 

5160 Szeged – Hódmezővásárhely – Székkutas – Orosháza – Békéscsaba – Gyula 

autóbuszvonalon 
 

215 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 14 17:35 óra, Orosháza, aut. áll. érkezik 14 18:55 óra) 

megszüntetésre kerül, 

205 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 15 20:45 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 15 22:30 óra) 

megszüntetésre kerül, 

214 sz. járat (Orosháza, aut. áll. indul 14 16:15 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 14 17:30 óra) 

megszüntetésre kerül. 
 

 

5165 Hódmezővásárhely – Erzsébettelek – Békéssámson – Tótkomlós autóbuszvonalon 
 

460 sz. járaton (Tótkomlós, aut. vt. indul  9:40 óra, Hódmezővásárhely, aut. áll. érkezik  10:40 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, valamint a járat „Békéssámson, Gázelosztó” megállóhelyen  

 10:06 órakor, „Sámsonoldali kör” megállóhelyen  10:09 órakor, „Békéssámsoni határ” 

megállóhelyen  10:11 órakor megállításra kerül. 
 

 

5169 Hódmezővásárhely – Földeák – Óföldeák – Makó autóbuszvonalon 
 

46 sz. járat (Makó, aut. áll. indul  19:00 óra, Földeák, kh. érkezik  19:30 óra) meghosszabbított 

útvonalon Földeák, közkút megállóhelyig közlekedik, Makó, aut. áll. indul  19:00 óra, Földeák, kh. 

indul  19:30 óra, Földeák, közkút érkezik  19:32 óra. 
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5200 (2450) Kecskemét – Nagykőrös – Cegléd autóbuszvonalon  
 

273 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul 20:00 óra, Nagykőrös, Szabadság tér érkezik 20:25 óra)  

5 perccel később közlekedik, Kecskemét, aut. áll. indul 20:05 óra, Nagykőrös, Szabadság tér érkezik 

20:30 óra. 
 

 

5201 (2435) Kecskemét – Cegléd / Abony – Szolnok autóbuszvonalon 
 

A menetrendi mező a „Szolnok, Nagysándor J. u.” megállóhellyel bővül. 

A megállóhely Abony, Kossuth tér (49,8 / 51,2 km) és Szolnok, Jubileumi tér (63,6 / 65,0 km) 

megállóhelyek között 61,7 / 63,1 km-nél található. 

 

311 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 23 6:30 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik 23 7:50 óra) 

Szolnok, Nagysándor J. u megállóhelyen 23 7:45 órakor megállításra kerül, 

313 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 92 14:30 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik 92 15:50 óra) 

Szolnok, Nagysándor J. u megállóhelyen 92 15:45 órakor megállításra kerül, 

317 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 1 14:55 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik 1 16:15 óra) 

Szolnok, Nagysándor J. u megállóhelyen 1 16:10 órakor megállításra kerül, 

315 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 29 22:30 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik 29 23:50 óra) 

Szolnok, Nagysándor J. u megállóhelyen 29 23:45 órakor megállításra kerül, 

312 sz. járat (Szolnok, aut. áll. indul 23 4:00 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 23 5:20 óra) 

Szolnok, Nagysándor J. u megállóhelyen 23 4:05 órakor megállításra kerül, 

314 sz. járat (Szolnok, aut. áll. indul 1 11:35 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 1 12:55 óra) 

Szolnok, Nagysándor J. u megállóhelyen 1 11:40 órakor megállításra kerül, 

316 sz. járat (Szolnok, aut. áll. indul 92 12:00 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 92 13:20 óra) 

Szolnok, Nagysándor J. u megállóhelyen 92 12:05 órakor megállításra kerül, 

320 sz. járat (Szolnok, aut. áll. indul 1 19:35 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 1 20:55 óra) 

Szolnok, Nagysándor J. u megállóhelyen 1 19:40 órakor megállításra kerül, 

318 sz. járat (Szolnok, aut. áll. indul 28 20:00 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 28 21:20 óra) 

Szolnok, Nagysándor J. u megállóhelyen 28 20:05 órakor megállításra kerül. 
 

 

5202 Kecskemét –Szentkirály – Tiszakécske – Jászkarajenő autóbuszvonalon 
 

252 sz. járat (Tiszakécske, Templom tér indul  16:15 óra, Szentkirály, Szent Isván tér érkezik  

 16:40 óra) közlekedési napjai módosításra kerülnek, a járat tanszünetben munkanapokon 

közlekedik, Tiszakécske, Templom tér indul  16:15 óra, Szentkirály, Szent Isván tér érkezik  

 16:40 óra. 
 

 

5205 Kecskemét – Szentkirály autóbuszvonalon 
 

Új 269 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 16:45 óra, Szentkirály, Szent István tér érkezik  

▲ 17:15 óra kerül meghirdetésre. 
 

 

5208 Kecskemét – Szarvas – Békéscsaba – Gyula autóbuszvonalon 
 

317 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul 15 19:20 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 15 21:40 óra) 

megszüntetésre kerül. 
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5218 Kecskemét – Kiskőrös – Kalocsa autóbuszvonalon 
 

501 sz. járaton (Kecskemét, aut. áll. indul 23 6:15 óra, Kecel, aut. vt. érkezik 23 7:50 óra,  

Kalocsa, aut. áll. érkezik 23 8:25 óra) Kecskemét, Daimler 1. kapu és Kecel, aut. vt. megállóhelyek 

között menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kecskemét, aut. áll. indul 23 6:15 óra, Kecel, aut. vt. 

érkezik/indul 23 7:55 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik 23 8:25 óra, 

503 sz. járaton (Kecskemét, aut. áll. indul 92 14:15 óra, Kecel, aut. vt. érkezik 92 15:50 óra)  

Kecskemét, Daimler 1. kapu és Kecel, aut. vt. megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk 

végre, Kecskemét, aut. áll. indul 92 14:15 óra, Kecel, aut. vt. érkezik 92 15:55 óra, 

505 sz. járaton (Kecskemét, aut. áll. indul 1 14:40 óra, Kecel, aut. vt. érkezik 1 16:15 óra)  

Kecskemét, Daimler 1. kapu és Kecel, aut. vt. megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk 

végre, Kecskemét, aut. áll. indul 1 14:40 óra, Kecel, aut. vt. érkezik 1 16:20 óra, 

507 sz. járaton (Kecskemét, aut. áll. indul 2 22:15 óra, Kecel, aut. vt. érkezik 2 23:50 óra,  

Kalocsa, aut. áll. érkezik 2 0:25 óra) Kecskemét, Daimler 1. kapu és Kecel, aut. vt. megállóhelyek 

között menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kecskemét, aut. áll. indul 2 22:15 óra, Kecel, aut. vt. 

érkezik/indul 2 23:55 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik 2 0:25 óra, 

502 sz. járaton (Kalocsa, aut. áll. indul 23 3:25 óra, Kecel, aut. vt. indul 23 4:00 óra,  

Kecskemét, aut. áll. érkezik 23 5:35 óra) Kecel, aut. vt. és Kecskemét, Daimler 1. kapu megállóhelyek 

között menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kalocsa, aut. áll. indul 23 3:25 óra, Kecel, aut. vt. indul 

23 3:55 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 23 5:35 óra, 

504 sz. járaton (Kecel, aut. vt. indul 1 11:40 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 1 13:15 óra)  

Kecel, aut. vt. és Kecskemét, Daimler 1. kapu megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk 

végre, Kecel, aut. vt. indul 1 11:35 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 23 13:15 óra, 

506 sz. járaton (Kecel, aut. vt. indul 92 12:00 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 92 13:35 óra)  

Kecel, aut. vt. és Kecskemét, Daimler 1. kapu megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk 

végre, Kecel, aut. vt. indul 92 11:55 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 92 13:35 óra, 

508 sz. járaton (Kalocsa, aut. áll. indul 1 19:05 óra, Kecel, aut. vt. indul 1 19:40 óra, 

Kecskemét, aut. áll. érkezik 1 21:15 óra) Kecel, aut. vt. és Kecskemét, Daimler 1. kapu megállóhelyek 

között menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kalocsa, aut. áll. indul 1 19:05 óra, 

Kecel, aut. vt. indul 1 19:35 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 1 21:15 óra, 

510 sz. járaton (Kalocsa, aut. áll. indul 28 19:30 óra, Kecel, aut. vt. indul 28 20:05 óra,  

Kecskemét, aut. áll. érkezik 28 21:40 óra) Kecel, aut. vt. és Kecskemét, Daimler 1. kapu 

megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kalocsa, aut. áll. indul 28 19:30 óra, 

Kecel, aut. vt. indul 28 20:00 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 28 21:40 óra. 
 

 

5227 (5501) (8208) Kecskemét – Solt – Dunaújváros/Kalocsa autóbuszvonal megnevezése 

5227 (5501) (8208) Kecskemét – Solt – Dunaújváros – Székesfehérvár/Kalocsa 

autóbuszvonal elnevezésre módosul. 
 

501 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 23 6:30 óra, Dunaújváros, aut. áll. érkezik  

23 8:40 óra) Solt, Petőfi telep megállóhelyen 23 8:10 órakor megállításra kerül, 

503 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 92 14:30 óra, Dunaújváros, aut. áll. érkezik  

92 16:40 óra) Solt, Petőfi telep megállóhelyen 92 16:10 órakor megállításra kerül, 

507 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 1 14:55 óra, Dunaújváros, aut. áll. érkezik 1 17:05 óra) 

Solt, Petőfi telep megállóhelyen 1 16:35 órakor megállításra kerül, 

367 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul ⊞ 17:30 óra, Dunaújváros, aut. áll. érkezik ⊞ 19:10 óra) 

megszüntetésre kerül, 
505 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 29 22:30 óra, Dunaújváros, aut. áll. érkezik  

29 0:35 óra) Solt, Petőfi telep megállóhelyen 29 0:06 órakor megállításra kerül. 

508 sz. járat (Dunaújváros, aut. áll. indul 23 3:20 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 23 5:20 óra, 

Kecskemét, aut. áll. érkezik 23 5:30 óra) Solt, Petőfi telep megállóhelyen 23 3:50 órakor megállításra 

kerül, 
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510 sz. járat (Dunaújváros, aut. áll. indul 1 10:55 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 1 13:00 óra, 

Kecskemét, aut. áll. érkezik 1 13:10 óra) Solt, Petőfi telep megállóhelyen 1 11:30 órakor megállításra 

kerül, 
506 sz. járat (Dunaújváros, aut. áll. indul 92 11:20 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik  

92 13:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 92 13:35 óra) Solt, Petőfi telep megállóhelyen  

92 11:55 órakor megállításra kerül,  

456 sz. járat (Dunaújváros, aut. áll. indul 1 18:55 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 1 21:00 óra) 

Solt, Petőfi telep megállóhelyen 1 19:25 órakor megállításra kerül, 

458 sz. járat (Dunaújváros, aut. áll. indul 28 19:20 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik  

28 21:25 óra) közlekedési napjai módosításra kerülnek, a járat hétfői munkanapok kivételével 

munkanapokon közlekedik, valamint a járat Solt, Petőfi telep megállóhelyen 92 19:50 órakor 

megállításra kerül, Dunaújváros, aut. áll. indul 92 19:20 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik  

92 21:25 óra, 

Új 468 sz. járat Székesfehérvár, aut. áll. indul ⊞ 18:20 óra, Dunaújváros, aut. áll. indul ⊞ 19:20 óra, 

Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik ⊞ 21:25 óra kerül meghirdetésre.  
 

 

5228 Kecskemét – Hetényegyháza – Kerekegyháza autóbuszvonalon 
 

Új megállóhely kerül forgalomba helyezésre „Kusztodiátus“ elnevezéssel. 

A megállóhely Határút (Hetényi út) (14,0 km) és Géptelep (Hetényi út) (16,2 km) megállóhelyek között 

14,8 km-nél található. 

 

341 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul  5:30 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik  6:05 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  5:54 órakor megállításra kerül, 

329 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 5:50 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik ▲ 6:25 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen ▲ 6:14 órakor megállításra kerül, 

371 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 6:05 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik ▲ 6:40 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen ▲ 6:29 órakor megállításra kerül, 

343 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul  7:35 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik  8:10 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  7:59 órakor megállításra kerül, 

333 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul 8:35 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik 9:10 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen 8:59 órakor megállításra kerül, 

325 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul  12:05 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik  12:40 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  12:29 órakor megállításra kerül, 

355 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul  14:05 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik  14:40 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  14:29 órakor megállításra kerül, 

365 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul 14:35 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik 15:10 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen 14:59 órakor megállításra kerül, 

375 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 15:30 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik ▲ 16:05 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen ▲ 15:54 órakor megállításra kerül, 

377 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul + 16:35 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik + 17:10 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen + 16:59 órakor megállításra kerül, 

387 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul X 17:35 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik X 18:10 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen X 17:59 órakor megállításra kerül, 

397 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul  18:05 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik  18:40 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  18:29 órakor megállításra kerül, 

399 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul 43 18:35 óra, Kerekegyháza, Zrínyi u. érkezik 43 19:10 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen 43 18:59 órakor megállításra kerül, 

350 sz. járat (Kerekegyháza, Zrínyi u. indul X 4:55 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik X 5:30 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen X 5:06 órakor megállításra kerül, 

376 sz. járat (Kerekegyháza, Zrínyi u. indul  6:00 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  6:35 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  6:11 órakor megállításra kerül, 

388 sz. járat (Kerekegyháza, Zrínyi u. indul  6:20 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  6:55 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  6:31 órakor megállításra kerül, 
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390 sz. járat (Kerekegyháza, Zrínyi u. indul ▲ 6:30 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ▲ 7:05 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen ▲ 6:41 órakor megállításra kerül, 

398 sz. járat (Kerekegyháza, Zrínyi u. indul  8:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  9:00 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  8:36 órakor megállításra kerül, 

338 sz. járat (Kerekegyháza, Zrínyi u. indul X 9:15 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik X 9:50 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen X 9:26 órakor megállításra kerül, 

384 sz. járat (Kerekegyháza, Zrínyi u. indul  14:45 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  15:20 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  14:56 órakor megállításra kerül, 

374 sz. járat (Kerekegyháza, Zrínyi u. indul ▲ 15:05 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ▲ 15:40 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen ▲ 15:16 órakor megállításra kerül, 

244 sz. járat (Kerekegyháza, Zrínyi u. indul  15:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  16:00 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  15:36 órakor megállításra kerül, 

340 sz. járat (Kerekegyháza, Zrínyi u. indul  18:45 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  19:20 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  18:56 órakor megállításra kerül, 

392 sz. járat (Kerekegyháza, Zrínyi u. indul 43 19:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 43 20:00 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen 43 19:36 órakor megállításra kerül. 
 

 

5233 Kecskemét – Kerekegyháza – Szabadszállás autóbuszvonalon 
 

Új megállóhely kerül forgalomba helyezésre „Kusztodiátus“ elnevezéssel.  
A megállóhely Határút (Hetényi út) (14,0 km) és Géptelep (Hetényi út) (16,2 km) megállóhelyek között 

14,8 km-nél található. 

 

995 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 13:35 óra, Szabadszállás, vh. érkezik ▲ 14:52 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen ▲ 13:59 órakor megállításra kerül, 

997 sz. járat (Kecskemét. aut, áll. indul  19:15 óra, Szabadszállás, vh. érkezik  20:32 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  19:39 órakor megállításra kerül, 

978 sz. járat (Szabadszállás, vh. indul  4:45 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  5:45 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  5:21 órakor megállításra kerül. 
 

 

5237 Kecskemét – Kerekegyháza – Kunbaracs – Ladánybene autóbuszvonalon 
 

Új megállóhely kerül forgalomba helyezésre „Kusztodiátus“ elnevezéssel  
A megállóhely Határút (Hetényi út) (14,0 km) és Géptelep (Hetényi út) (16,2 km) megállóhelyek között 

14,8 km-nél található. 

 

323 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul X 10:05 óra, Kunbaracs, aut. ford. érkezik X 10:55 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen X 10:29 órakor megállításra kerül, 

347 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul 15 18:35 óra, Kunbaracs, aut. ford. érkezik 15 19:25 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen 15 18:59 órakor megállításra kerül, 

338 sz. járat (Kunbaracs, aut. ford. indul + 9:00 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik + 9:50 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen + 9:26 órakor megállításra kerül, 

328 sz. járat (Kunbaracs, aut. ford. indul X 11:30 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik X 12:20 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen X 11:56 órakor megállításra kerül, 

348 sz. járat (Kunbaracs, aut. ford. indul 15 11:30 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 15 12:20 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen 15 11:56 órakor megállításra kerül, 

234 sz. járat (Kunbaracs, aut. ford. indul 29 12:15 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik  

29 13:20 óra) Kusztodiátus megállóhelyen 29 12:41 órakor megállításra kerül, 

236 sz. járat (Kunbaracs, aut. ford. indul  12:15 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  13:05 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  12:41 órakor megállításra kerül, 

244 sz. járat (Kunbaracs, aut. ford. indul  16:40 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  17:30 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  17:06 órakor megállításra kerül. 
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5238 Kecskemét – Kerekegyháza – Kunszentmiklós autóbuszvonalon 
 

Új megállóhely kerül forgalomba helyezésre „Kusztodiátus“ elnevezéssel.  
A megállóhely Határút (Hetényi út) (14,0 km) és Géptelep (Hetényi út) (16,2 km) megállóhelyek között 

14,8 km-nél található. 

 

243 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul  10:20 óra, Kunszentmiklós, Kálvin tér érkezik  11:45 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen  10:44 órakor megállításra kerül, 

277 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul  16:15 óra, Kunadacs, isk. érkezik  17:30 óra) Kusztodiátus 

megállóhelyen  16:39 órakor megállításra kerül, 

275 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul 1 10:20 óra, Kunszentmiklós, Kálvin tér érkezik 1 11:45 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen 1 10:44 órakor megállításra kerül, 

254 sz. járat (Kunszentmiklós, Kálvin tér indul X 16:45 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik X 18:10 óra) 

Kusztodiátus megállóhelyen X 17:46 órakor megállításra kerül. 
 

 

5247 Tiszakécske – Tiszabög – Pereghalom – Tiszakécske autóbuszvonalon 
 

Czakó dűlő megállóhely (11,1 km / 10,9 km) neve „Pereghalom Czakó dűlő” elnevezésre változik. 
 

 

5266 Kiskunfélegyháza – Móricgát – Kiskunhalas autóbuszvonalon  
 

267 sz. járat (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  17:15 óra, Móricgát, posta érkezik  17:56 óra)  

10 perccel később közlekedik, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  17:25 óra, Móricgát, posta érkezik 

 18:06 óra, 

282 sz. járat (Móricgát, posta indul  18:00 óra, Jászszentlászló, aut. vt. érkezik  18:17 óra) 

10 perccel később közlekedik, Móricgát, posta indul  18:10 óra, Jászszentlászló, aut. vt. érkezik  

 18:27 óra. 
 

 

5270 Kiskunfélegyháza – Kunszállás – Fülöpjakab autóbuszvonalon 
 

271 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  5:15 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik  5:36 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  5:15 óra Fülöpjakab, aut. vt. 

érkezik  5:32 óra, 

273 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 6:35 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik ▲ 6:55 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 6:35 óra Fülöpjakab, aut. vt. 

érkezik ▲ 6:50 óra, 

283 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul X 7:20 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik X 7:50 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul X 7:20 óra Fülöpjakab, aut. vt. 

érkezik X 7:45 óra, 

263 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul 9:00 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik 9:30 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul 9:00 óra, Kunszállás, aut. vt. 

indul 9:20 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik 9:25 óra, 

285 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  12:00 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik  

 12:30 óra) menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  12:00 óra, 

Kunszállás, aut. vt. indul  12:20 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik  12:25 óra, 

275 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  12:00 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik  

 12:30 óra) menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  12:00 óra, 

Kunszállás, aut. vt. indul  12:20 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik  12:25 óra, 

235 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  13:10 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik  

 13:40 óra) menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  13:10 óra, 

Kunszállás, aut. vt. indul  13:30 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik  13:35 óra, 
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245 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 14:10 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik  

▲ 14:40 óra) menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 14:10 óra, 

Kunszállás, aut. vt. indul ▲ 14:30 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik ▲ 14:35 óra, 

255 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul 43 14:40 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik  

43 15:10 óra) menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul 43 14:40 óra, 

Kunszállás, aut. vt. indul 43 15:00 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik 43 15:05 óra, 

265 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul O 14:40 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik  

O15:10 óra) menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul O 14:40 óra, 

Kunszállás, aut. vt. indul O 15:00 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik O 15:05 óra, 

267 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul + 16:40 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik  

+ 17:10 óra) menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul + 16:40 óra, 

Kunszállás, aut. vt. indul + 17:00 óra, Fülöpjakab, aut. vt. érkezik + 17:05 óra, 

270 sz. járaton (Fülöpjakab, aut. vt. indul X 5:40 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik X 6:10 óra)  

5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre,  

Fülöpjakab, aut. vt. indul X 5:45 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik X 6:10 óra, 

272 sz. járaton (Fülöpjakab, aut. vt. indul ▲ 7:00 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik ▲ 7:27 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Fülöpjakab, aut. vt. indul ▲ 7:00 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. 

érkezik ▲ 7:25 óra, 

278 sz. járaton (Fülöpjakab, aut. vt. indul X 7:55 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik X 8:25 óra)  

5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Fülöpjakab, aut. vt. indul X 8:00 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik X 8:25 óra, 

268 sz. járaton (Fülöpjakab, aut. vt. indul 9:35 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik 10:05 óra)  

5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre,  

Fülöpjakab, aut. vt. indul 9:40 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik 10:05 óra, 

256 sz. járaton (Fülöpjakab, aut. vt. indul  12:35 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  13:05 óra) 

5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre,  

Fülöpjakab, aut. vt. indul  12:40 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  13:05 óra, 

286 sz. járaton (Fülöpjakab, aut. vt. indul  12:35 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  

 13:05 óra) 5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Fülöpjakab, aut. vt. indul  12:40 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  13:05 óra, 

236 sz. járaton (Fülöpjakab, aut. vt. indul  13:40 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  

 14:10 óra) 5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Fülöpjakab, aut. vt. indul  13:45 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  14:10 óra, 

276 sz. járaton (Fülöpjakab, aut. vt. indul ▲ 14:45 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  

▲ 15:05 óra) menetidő-korrekciót hajtunk végre, Fülöpjakab, aut. vt. indul ▲ 14:45 óra, 

Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik ▲ 15:03 óra, 

274 sz. járaton (Fülöpjakab, aut. vt. indul 43 15:15 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  

43 15:45 óra) 5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Fülöpjakab, aut. vt. indul 43 15:20 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik 43 15:45 óra, 

284 sz. járaton (Fülöpjakab, aut. vt. indul O 15:15 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  

O 15:45 óra) 5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Fülöpjakab, aut. vt. indul O 15:20 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik O 15:45 óra, 

264 sz. járaton (Fülöpjakab, aut. vt. indul + 17:15 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  

+ 17:45 óra) 5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Fülöpjakab, aut. vt. indul + 17:20 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik + 17:45 óra. 
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5271 Kiskunfélegyháza – Kunszállás – Izsák– Szabadszállás autóbuszvonalon 
 

Új megállóhely kerül forgalomba helyezésre „Orgovány, Katona József u.“ elnevezéssel.  
A megállóhely Orgovány, Műv. Ház (0,0 km) és Orgovány, Horváth tanya (1,9 km) megállóhelyek 

között 1,0 km-nél található. 

 

213 sz. járat (Orgovány, Műv. Ház indul ▲ 5:28 óra, Orgovány, Lőtér v.mh. érkezik ▲ 5:34 óra) 

Orgovány, Katona József u. megállóhelyen ▲ 5:30 órakor megállításra kerül, 

223 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul + 6:00 óra, Jakabszállás, posta érkezik + 6:47 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul + 6:00 óra, Jakabszállás, posta 

érkezik + 6:37 óra, 

233 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul X 6:20 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik X 7:27 óra) 

10 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul X 6:30 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik X 7:23 óra, 

243 sz. járat (Orgovány, Műv. Ház indul ▲ 7:28 óra, Orgovány, Lőtér v.mh. érkezik ▲ 7:34 óra) 

Orgovány, Katona József u. megállóhelyen ▲ 7:30 órakor megállításra kerül, 

253 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul X 10:50 óra, Jakabszállás, posta érkezik X 11:37 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul X 10:50 óra, Jakabszállás, posta 

érkezik X 11:27 óra,  

285 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 12:00 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik  

▲ 13:02 óra) menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 12:00 óra, 

Orgovány, Műv. Ház érkezik ▲ 12:52 óra, 

261 sz. járat (Orgovány, Műv. Ház indul ▲ 13:45 óra, Orgovány, Lőtér v.mh. érkezik ▲ 13:51 óra) 

Orgovány, Katona József u. megállóhelyen ▲ 13:47 órakor megállításra kerül, 

245 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 13:40 óra, Orgovány, Műv. Ház ▲ 14:47 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 13:40 óra,  

Orgovány, Műv. Ház ▲ 14:33 óra,  

255 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  14:25 óra, Szabadszállás, vh. érkezik  16:05 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  14:25 óra, Szabadszállás, vh. 

érkezik  15:55 óra, 

235 sz. járat (Orgovány, Műv. Ház indul ▲ 15:30 óra, Orgovány, Lőtér v.mh. érkezik ▲ 15:36 óra) 

Orgovány, Katona József u. megállóhelyen ▲ 15:32 órakor megállításra kerül, 

265 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul 15 14:40 óra, Szabadszállás, vh. érkezik 15 16:20 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul 15 14:40 óra, Szabadszállás, vh. 

érkezik 15 16:09 óra, 

247 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul O 15:50 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik  

O 16:52 óra) menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul O 15:50 óra,  

Orgovány, Műv. Ház érkezik O 16:42 óra, 

287 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  16:00 óra, Izsák, Rendőrség érkezik  17:11 óra)  

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  16:00 óra, Izsák, Rendőrség 

érkezik  17:08 óra,  

275 sz. járat (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 17:25 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik  

▲ 18:27 óra) 10 perccel később közlekedik, valamint a járaton menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 17:35 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik ▲ 18:27 óra. 

273 sz. járaton (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul + 18:10 óra, Jakabszállás, posta érkezik + 18:57 óra) 

menetidő-korrekciót hajtunk végre, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul + 18:10 óra, Jakabszállás, posta 

érkezik + 18:47 óra, 

240 sz. járaton (Izsák, vh. indul  5:25 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  6:40 óra) 5 perccel 

később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, Izsák, vh. indul  5:30 óra, 

Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  6:40 óra, 

218 sz. járat (Orgovány, Lőtér v.mh. indul ▲ 5:36 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik ▲ 5:42 óra) 

Orgovány, Katona József u. megállóhelyen ▲ 5:40 órakor megállításra kerül, 

250 sz. járaton (Orgovány, Műv. Ház indul ▲ 6:15 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  

▲ 7:05 óra) 5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Orgovány, Műv. Ház indul ▲ 6:20 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik ▲ 7:05 óra,  
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248 sz. járaton (Jakabszállás, posta indul + 6:53 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik + 7:40 óra)  

10 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre,  

Jakabszállás, posta indul + 7:03 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik + 7:40 óra, 

252 sz. járaton (Jakabszállás, posta indul ▲ 7:08 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik ▲ 7:50 óra) 

5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre,  

Jakabszállás, posta indul ▲ 7:13 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik ▲ 7:50 óra,  

238 sz. járat (Orgovány, Lőtér v.mh. indul ▲ 7:36 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik ▲ 7:42 óra) 

Orgovány, Katona József u. megállóhelyen ▲ 7:40 órakor megállításra kerül, 

228 sz. járaton (Jakabszállás, posta indul X 11:43 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  

X 12:30 óra) 10 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Jakabszállás, posta  indul X 11:53 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik X 12:30 óra,  

266 sz. járaton (Orgovány, Műv. Ház indul ▲ 13:15 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  

▲ 14:05 óra) 5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Orgovány, Műv. Ház indul ▲ 13:20 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik ▲ 14:05 óra, 

268 sz. járat (Orgovány, Lőtér v.mh. indul ▲ 13:51 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik ▲ 13:57 óra) 

Orgovány, Katona József u. megállóhelyen ▲ 13:55 órakor megállításra kerül, 

246 sz. járaton (Orgovány, Műv. Ház indul ▲ 14:50 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  

▲ 15:50 óra) 5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Orgovány, Műv. Ház indul ▲ 14:55 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik ▲ 15:47 óra,  

234 sz. járat (Orgovány, Lőtér v.mh. indul ▲ 15:38 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik ▲ 15:44 óra) 

Orgovány, Katona József u. megállóhelyen ▲ 15:42 órakor megállításra kerül, 

254 sz. járaton (Szabadszállás, vh. indul  16:15 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  17:55 óra) 

5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre,  

Szabadszállás, vh. indul  16:20 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  17:52 óra, 

244 sz. járaton (Orgovány, Műv. Ház indul O 16:55 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik  

O 17:55 óra) 5 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre, 

Orgovány, Műv. Ház indul O 17:00 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik O 17:52 óra, 

264 sz. járaton (Szabadszállás, vh. indul 15 16:30 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik 15 18:10 óra) 

10 perccel később később közlekedik, valamint menetidő-korrekciót hajtunk végre,  

Szabadszállás, vh. indul 15 16:40 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik 15 18:10 óra. 
 

 

5278 Kiskunhalas – Tázlár – Kiskunmajsa autóbuszvonalon  
 

288 sz. járat (Kiskunmajsa, aut. vt. indul  14:45 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  15:30 óra)  

10 perccel később közlekedik, Kiskunmajsa, aut. vt. indul  14:55 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 

 15:40 óra. 
 

 

5279 Kiskunhalas – Kiskunmajsa – Fülöpjakab – Kecskemét autóbuszvonalon 
 

A menetrendi mező a „Kiskunfélegyháza, Aladárhegy” és „34-es km-kő (5302 sz. út)” 

megállóhelyekkel bővül. 

Kiskunfélegyháza, Aladárhegy Nagyszőlő út (50,8 km) és Kanyar major (57 km) megállóhelyek 

között 54,7 km-nél található, 34-es km-kő (5302 sz. út) Nagyszőlő út (50,8 km) és Kanyar major  

(57,0 km) megállóhelyek között 56,0 km-nél található. 

 

407 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 29 3:45 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 29 5:20 óra, 

Kecskemét, aut. áll. érkezik 29 5:34 óra) Galambos, 16-os km-kő megállóhelyen 29 4:31 óra helyett 

29 4:34 órakor kerül megállításra, valamint Kiskunfélegyháza, Aladárhegy megállóhelyen  

29 4:51 órakor és 34-es km-kő (5302 sz. út) megállóhelyen 29 4:53 órakor megállításra kerül, 

409 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 1 11:25 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 1 13:00 óra)  

Galambos, 16-os km-kő megállóhelyen 1 12:14 órakor, Kiskunfélegyháza, Aladárhegy 

megállóhelyen 1 12:31 órakor és 34-es km-kő (5302 sz. út) megállóhelyen 1 12:33 órakor 

megállításra kerül, 
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405 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 92 11:50 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik  

92 13:25 óra) Galambos, 16-os km-kő megállóhelyen 92 12:39 órakor,  

Kiskunfélegyháza, Aladárhegy megállóhelyen 92 12:56 órakor és 34-es km-kő (5302 sz. út) 

megállóhelyen 92 12:58 órakor megállításra kerül, 

411 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 1 19:25 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 1 21:00 óra,  

Kecskemét, aut. áll. érkezik 1 21:10 óra) Galambos, 16-os km-kő megállóhelyen 1 20:14 órakor 

Kiskunfélegyháza, Aladárhegy megállóhelyen 1 20:31 órakor és 34-es km-kő (5302 sz. út) 

megállóhelyen 1 20:33 órakor megállításra kerül, 

403 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 28 19:50 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik  

28 21:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 28 21:35 óra) Galambos, 16-os km-kő megállóhelyen  

28 20:39 órakor, Kiskunfélegyháza, Aladárhegy megállóhelyen 28 20:56 órakor és 

34-es km-kő (5302 sz. út) megállóhelyen 28 20:58 órakor megállításra kerül, 

404 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul 23 6:15 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 23 6:30 óra, 

Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 23 8:05 óra) 34-es km-kő (5302 sz. út) megállóhelyen 23 6:57 órakor, 

Kiskunfélegyháza, Aladárhegy megállóhelyen 23 6:59 órakor, Galambos, 16-os km-kő 

megállóhelyen 23 7:16 órakor megállításra kerül,  
402 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 92 14:30 óra, Kiskunhalas. aut. áll. érkezik  

92 16:05 óra) 34-es km-kő (5302 sz. út) megállóhelyen 92 14:57 órakor és  

Kiskunfélegyháza, Aladárhegy megállóhelyen 92 14:59 órakor megállításra kerül, 

410 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 1 14:55 óra, Kiskunhalas. aut. áll. érkezik 1 16:30 óra) 

34-es km-kő (5302 sz. út) megállóhelyen 1 15:22 órakor és Kiskunfélegyháza, Aladárhegy 

megállóhelyen 1 15:24 órakor megállításra kerül, 

406 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul 2 22:20 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 2 22:30 óra,  

Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 2 0:04 óra) ) 34-es km-kő (5302 sz. út) megállóhelyen 2 22:57 órakor 

és Kiskunfélegyháza, Aladárhegy megállóhelyen 2 22:59 órakor, Galambos, 16-os km-kő 

megállóhelyen 2 23:16 órakor megállításra kerül. 
 

 

5280 Kiskunhalas – Kiskunmajsa autóbuszvonalon 
 

261 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 5:40 óra, Kiskunmajsa, aut. vt. érkezik 6:10 óra) 

Kiskunmajsa, AGRIKON megállóhelyen 6:08 órakor megállításra kerül. 
265 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 73 13:25 óra, Kiskunmajsa, Zrínyi u. érkezik 73 14:00 óra) 

közlekedési napjai módosításra kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik, Kiskunhalas, aut. áll. 

indul  13:25 óra, Kiskunmajsa, Zrínyi u. érkezik  14:00 óra, 

276 sz. járat (Kiskunmajsa, Zrínyi u. indul 73 14:00 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 73 14:39 óra) 

közlekedési napjai módosításra kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik,  

Kiskunmajsa, Zrínyi u. indul  14:00 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  14:39 óra, 
 

 

5306 Kalocsa – Hajós – Jánoshalma – Bácsalmás autóbuszvonalon 
 

201 sz. járat (Hajós, aut. vt. indul  8:05 óra, Jánoshalma, vá. érkezik  8:55 óra) meghosszabbított 

útvonalon Kalocsa, aut. áll. megállóhelytől közlekedik, Kalocsa, aut. áll. indul  7:35 óra  

Hajós, aut. vt. érkezik  7:59 óra, Hajós, aut. vt. indul  8:05 óra, Jánoshalma, vá. érkezik  8:55 óra. 

204 sz. járat (Jánoshalma, aut. áll. indul  12:15 óra, Hajós, aut. vt. érkezik  13:00 óra) 

meghosszabbított útvonalon Kalocsa, aut. áll. megállóhelyig közlekedik, Jánoshalma, aut. áll. indul 

 12:15 óra, Hajós, aut. vt. érkezik  13:00 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik  13:30 óra. 
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5319 (5650) Baja – M6-M60/Mohács – Pécs autóbuszvonalon 
 

Új 613 sz. járat Baja, aut. áll. indul 14 12:30 óra, Pécs, aut. áll. érkezik 14 13:50 óra kerül 

meghirdetésre, 
Új 615 sz. járat Baja, aut. áll. indul 15 16:30 óra, Pécs, aut. áll. érkezik 15 17:50 óra kerül 

meghirdetésre, 

Új 614 sz. járat Pécs, aut. áll. indul 14 14:10 óra, Baja, aut. áll. érkezik 14 15:30 óra kerül 

meghirdetésre, 

676 sz. járat (Mohács, aut. áll. indul 18 19:30 óra, Baja, aut. áll. érkezik 18 20:25 óra) megszüntetésre 

kerül. 
 

 

5326 Baja – Katymár – Bácsalmás autóbuszvonalon 
 

570 sz. járat (Madaras, újfalu indul X 5:40 óra, Baja, aut. áll. érkezik X 6:35 óra) 5 perccel korábban 

indul és a járatnál menetidő-korrekciót hajtunk végre, Madaras, újfalu indul X 5:35 óra,  

Baja, aut. áll. érkezik X 6:35 óra. 
 

 

5330 Baja – Vaskút – Gara – Bácsszentgyörgy autóbuszvonalon 
 

Új megállóhely kerül forgalomba helyezésre „Bácsszentgyörgy, Zombori út“ elnevezéssel. 

A megállóhely Gara, Gerlai bekőtő út (24,5 km) és Bácsszentgyörgy, Petőfi u. (29,1 km) megállóhelyek 

között 28,7 km-nél található. 

 

101 sz. járat (Gara, aut. vt. indul X 4:20 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik X 4:30 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen X 4:28 órakor megállításra kerül, 

111 sz. járat (Baja, aut. áll. indul X 6:15 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik X 7:00 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen X 6:58 órakor megállításra kerül, 

117 sz. járat (Baja, aut. áll. indul + 7:35 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik + 8:15 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen + 8:13 órakor megállításra kerül, 

123 sz. járat (Baja, aut. áll. indul X 9:35 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik X 10:15 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen X 10:13 órakor megállításra kerül, 

127 sz. járat (Baja, aut. áll. indul  11:35 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik  12:15 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  12:13 órakor megállításra kerül, 

229 sz. járat (Baja, aut. áll. indul X 12:35 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik X 13:15 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen X 13:13 órakor megállításra kerül, 

129 sz. járat (Baja, aut. áll. indul + 12:35 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik + 13:15 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen + 13:13 órakor megállításra kerül, 

137 sz. járat (Baja, aut. áll. indul  14:35 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik  15:20 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  15:18 órakor megállításra kerül, 

135 sz. járat (Baja, aut. áll. indul O 14:35 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik O 15:15 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen O 15:13 órakor megállításra kerül, 

247 sz. járat (Baja, aut. áll. indul  16:00 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik  16:40 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  16:38 órakor megállításra kerül, 

147 sz. járat (Baja, aut. áll. indul + 16:00 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik + 16:40 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen + 16:38 órakor megállításra kerül, 

255 sz. járat (Baja, aut. áll. indul  17:40 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik  18:20 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  18:18 órakor megállításra kerül, 

155 sz. járat (Baja, aut. áll. indul  17:40 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik  18:20 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  18:18 órakor megállításra kerül, 

259 sz. járat (Baja, aut. áll. indul  19:40 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik  20:20 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  20:18 órakor megállításra kerül, 
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159 sz. járat (Baja, aut. áll. indul  19:40 óra, Bácsszentgyörgy, aut. vt. érkezik  20:20 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  20:18 órakor megállításra kerül, 

102 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul  4:30 óra, Baja, aut. áll. érkezik  5:15 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  4:32 órakor megállításra kerül, 

104 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul O 4:35 óra, Baja, aut. áll. érkezik O 5:15 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen O 4:37 órakor megállításra kerül, 

120 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul X 7:00 óra, Baja, aut. áll. érkezik X 7:40 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen X 7:02 órakor megállításra kerül, 

124 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul + 8:45 óra, Baja, aut. áll. érkezik + 9:25 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen + 8:47 órakor megállításra kerül, 

130 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul X 10:45 óra, Baja, aut. áll. érkezik X 11:25 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen X 10:47 órakor megállításra kerül, 

140 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul  12:45 óra, Baja, TESCO érkezik  13:35 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  12:47 órakor megállításra kerül, 

238 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul  13:45 óra, Baja, aut. áll. érkezik  14:25 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  13:47 órakor megállításra kerül, 

138 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul  13:45 óra, Baja, aut. áll. érkezik  14:25 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  13:47 órakor megállításra kerül, 

246 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul  15:45 óra, Baja, aut. áll. érkezik  16:25 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  15:47 órakor megállításra kerül, 

146 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul O 15:45 óra, Baja, aut. áll. érkezik O 16:25 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen O 15:47 órakor megállításra kerül, 

158 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul  16:45 óra, Baja, aut. áll. érkezik  17:25 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  16:47 órakor megállításra kerül, 

262 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul  18:25 óra, Baja, aut. áll. érkezik  19:05 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  18:27 órakor megállításra kerül, 

162 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul  18:25 óra, Baja, aut. áll. érkezik  19:05 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  18:27 órakor megállításra kerül, 

168 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul  20:25 óra, Baja, aut. áll. érkezik  21:10 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  20:27 órakor megállításra kerül, 

166 sz. járat (Bácsszentgyörgy, aut. vt. indul  20:25 óra, Baja, aut. áll. érkezik  21:05 óra) 

Bácsszentgyörgy, Zombori út megállóhelyen  20:27 órakor megállításra kerül. 
 

 

5339 (5807) Baja – Nagybaracska – Hercegszántó – Homorúd – Újmohács 

autóbuszvonalon 
 

892 sz. járat (Újmohácsi RÉV indul ▲ 16:10 óra, Hercegszántó, aut. vt. érkezik ▲16:40 óra)  

30 perccel korábban közlekedik, Újmohácsi RÉV indul ▲ 15:40 óra, Hercegszántó, aut. vt. érkezik 

▲16:10 óra. 
 

 

5362 Szeged – Kiskunhalas – Solt – Dunavecse – Kunszentmiklós autóbuszvonalon 
 

238 sz. járat (Solt, Aranykulcs tér indul 14 19:20 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 14 20:30 óra) 

megszüntetésre kerül. 
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5368 Kalocsa – Harta – Dunatetétlen autóbuszvonalon 
 

273 sz. járat (Kalocsa, aut. áll. indul  11:00 óra, Nagykékes érkezik  11:45 óra) 5368/288 sz. és 

5368/247 sz. járatokkal összevonásra kerül, Kalocsa – Dunatetétlen viszonylatban közlekedik, 

Kalocsa, aut. áll. indul  11:00 óra, Nagykékes érkezik  11:45 óra, Nagykékes indul  11:50 óra, 

Harta, aut. vt. érkezik  12:00 óra, Harta, aut. vt. indul  12:05 óra, Dunatetétlen, aut. vt. érkezik  

 12:20 óra, 

288 sz. járat (Nagykékes indul  11:50 óra, Harta, aut. vt. érkezik  12:00 óra) megszüntetésre kerül, 

247 sz. járat (Harta, aut. vt. indul  12:05 óra, Dunatetétlen, aut. vt. érkezik  12:20 óra) 

megszüntetésre kerül. 
 

 

5369 Kalocsa – Kecel – Kiskunhalas – Kiskunmajsa, Gárgyán – Szeged autóbuszvonalon 
 

133 sz. járat (Kalocsa, aut. áll. indul 14 10:15 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 14 12:35 óra) 

megszüntetésre kerül, 
240 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 14 13:45 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik 14 16:10 óra) 

megszüntetésre kerül. 
246 sz. járaton (Szeged, aut. áll. indul 16:25 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 17:35 óra,  

Kiskunhalas, aut. áll. indul 17:40 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik 18:55 óra) menetidő-korrekciót 

hajtunk végre, Szeged, aut. áll. indul 16:25 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 17:40 óra,  

Kiskunhalas, aut. áll. indul 17:45 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik 18:55 óra.  
 

 

5370 Kalocsa – Császártöltés autóbuszvonalon 
 

373 sz. járat (Kalocsa, aut. áll. indul X 7:35 óra, Hajósi pincék érkezik X 8:06 óra) közlekedési napjai 

módosításra kerülnek, a járat szabadnapokon közlekedik, Kalocsa, aut. áll. indul O 7:35 óra, 

Hajósi pincék érkezik O 8:06 óra, 

378 sz. járat (Hajósi pincék indul X 8:07 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik X 8:45 óra) közlekedési napjai 

módosításra kerülnek, a járat szabadnapokon és 70 perccel később közlekedik Hajósi pincék indul 

O 9:17 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik O 9:55 óra. 
 

 

Az utazási tudnivalókkal kapcsolatban részletes információ a menetrendi információs ingyenes 

számon (80) 828-111, valamint társaságunk autóbusz-állomásain szerezhető be: 
 

 Baja, autóbusz–állomás, Csermák tér (79) 428-261, 321-791, 

 Békéscsaba, autóbusz-állomás, Andrássy út 58. (66) 549-500, 

 Békéscsaba, ügyfélszolgálati iroda Csaba Center, Andrássy út 37-43. (66) 523-560, 

 Békés, autóbusz-állomás, Kossuth tér 27. (66) 510-640, 

 Csongrád, autóbusz-állomás, Dózsa György tér 1. (63) 570-960, 

 Gyula, autóbusz-állomás, Vásárhelyi Pál u. 2. (66) 561-170, 

 Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás, Bocskai u. 5. (62) 535-050, 

 Kalocsa, autóbusz-állomás, Malatin tér 1. (78) 462-212, 

 Kecskemét, autóbusz-állomás, Noszlopy Gáspár park 1. (76) 321-777, 

 Kiskunfélegyháza, autóbusz-állomás, Petőfi S. u. 2/a. (76) 462-350, 

 Kiskunhalas, autóbusz-állomás, Május 1. tér 9. (77) 422-759, 

 Makó, autóbusz-állomás, Csanád vezér tér 21. (62) 511-020, 

 Mezőkovácsháza, autóbusz-állomás, Hársfa u. 18. (68) 590-090, 

 Orosháza, autóbusz-állomás, Március 15. tér (68) 512-020, 

 Szarvas, autóbusz-állomás, Szabadság u. 41-43. (66) 523-565, 

 Szeged, autóbusz-állomás, Mars tér (62) 551-160, 551-166, 

 Szeged, ügyfélkapcsolati iroda Bartók Béla tér 6. (62) 555-099, 

 Szentes, autóbusz-állomás, Szabadság tér (63) 561-030. 
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Jelmagyarázat: 

 naponta 

 munkanapokon 

X munkaszüneti napok kivételével naponta 

O szabadnapokon 

 szabad- és munkaszüneti napokon 

 szabadnapok kivételével naponta 

+ munkaszüneti napokon 

▲ iskolai előadási napokon 

 tanszünetben munkanapokon 

⊞ hetek első munkanapját megelőző napokon 

L a hetek utolsó munkanapján 

1 hétfői munkanapokon 

2 munkanapokon, valamint munkanapot megelőző munkaszüneti napokon 

14 hetek utolsó tanítási napján 

15 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon 

16 tanév tartama munkanapokon 

18 hetek utolsó előtti és a hetek utolsó iskolai előadási napján 

19 hetek utolsó előtti utolsó iskolai előadási napján 

23 munkanapokon, valamint munkanapot követő napon a MERCEDES-gyár munkarendje szerint 

28 
hétfői munkanapok kivételével munkanapokon, valamint munkanapot megelőző munkaszüneti 

napokon 

29 
munkanapokon, valamint külön rendeletre szabad- és munkaszüneti napokon a MERCEDES-

gyár munkarendje szerint 

43 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti nap kivételével munkaszüneti napokon 

51 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti nap kivételével naponta 

65 hetek első tanítási napját megelőző napokon 

67 hetek utolsó tanítási napján, valamint a hetek első tanítási napját megelőző napokon 

73 hetek utolsó iskolai előadási napja kivételével munkanapokon 

77 hetek utolsó tanítási napján és a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 

92 hétfői munkanapok kivételével munkanapokon a MERCEDES-gyár munkarendje szerint 

 

 

 

 

Kellemes utazást kíván a  

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 
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