
     DAKK-1/2018-2019. 
 

 
MENETREND ÉRTESÍTÉS  

(TERVEZET) 
 

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

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2019. április 7-től (vasárnaptól) 
Kiskunhalas várost érintően az alábbi regionális menetrend módosítások 

bevezetését tervezi. 
 
 
1577 Pécs – Baja – Kiskunfélegyháza – Csongrád – Szentes autóbuszvonalon 
 
533 sz. járat (Baja, aut. áll. indul 67 8:40 óra, Szentes, aut. áll. érkezik 67 11:50 óra) közlekedési napjai 
módosításra kerülnek, a járat a hetek első tanítási napját megelőző napokon közlekedik,  
Baja, aut. áll. indul 65 8:40 óra, Szentes, aut. áll. érkezik 65 11:50 óra, 
536 sz. járat (Szentes, aut. áll. indul 14 13:00 óra, Baja, aut. áll. érkezik 14 16:15 óra) megszüntetésre 
kerül. 
 
 
5123 Szentes – Csongrád – Kiskunfélegyháza – Kiskunmajsa – Kiskunhalas 
autóbuszvonalon 

 
231 sz. járat (Szentes, aut. áll. indul 5:40 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 7:35 óra) megszüntetésre 
kerül. Utazási lehetőséget Szentes, aut. áll. – Kiskunfélegyháza, aut. áll. viszonylatban az új  
5255/126 járat biztosít, Kiskunfélegyháza, aut. áll – Kiskunhalas, aut. áll. viszonylatban az új  
5266/245 sz. járat biztosít. 
 
 
5216 Kecskemét – Kiskunmajsa – Kiskunhalas – Bácsalmás autóbuszvonalon 
 
A menetrendi mező a „Kecskemét, Knorr-Bremse bej. út” technikai pontal és  
„Kecskemét, Déli ip. t. Knorr-Bremse megállóhelyel bővül. 
„Kecskemét, Knorr-Bremse bej. út”technikai pontal Kecskemét, Szélmalom Csárda (6,1 km) és 
Kecskemét, Daimler körforgalom (7,6 km) megállóhelyek között 6,4/0,0 km-nél található,  
Kecskemét, Déli ip. t. Knorr-Bremse megállóhely Kecskemét, Knorr-Bremse bej. út betérési 
szakaszában a 0,6 km -nél található. 
 
333 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul  9:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  11:25 óra)  
25 perccel korábban közlekedik, Kecskemét, aut. áll. indul  9:05 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  
 11:00 óra, 
317 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul 16:00 óra, Bácsalmás, aut. áll. érkezik 18:50 óra)  
Kecskemét, aut. áll. és Kiskunfélegyháza, aut. áll. között 5 perccel korábban közlekedik.  
Kecskemét, aut. áll. indul 15:55 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik 16:40 óra,  
Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul 16:45 óra Bácsalmás, aut. áll. érkezik 18:50 óra,  



320 sz. járat (Bácsalmás, aut. áll. indul 5:55 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 9:00 óra) rövidített 
útvonalon, Kiskunfélegyháza, aut. áll. megállóhelyig közlekedik, Bácsalmás, aut. áll.  
indul 5:55 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik 8:23 óra. Utazási lehetőséget  
Kiskunfélegyháza - Kecskemét viszonylatban az 1499/1 sz. járat biztosít. 
 
 
5266 Kiskunfélegyháza – Móricgát – Kiskunhalas autóbuszvonalon 
 
Új 245 sz. járat Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul 6:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 7:40 óra kerül 
meghirdetésre, 
Új 247 sz. járat Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  17:15 óra, Kiskunhalas, aut. áll.  
érkezik  18:25 óra kerül meghirdetésre, 
479 sz. járat (Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  20:10 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  21:20 óra) 
20 perccel később indul, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  20:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 
 21:40 óra, 
Új 246 sz. járat Kiskunhalas, aut. áll. indul 14:50 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik 16:00 óra 
kerül meghirdetésre. 
Új 250 sz. járat Kiskunhalas, aut. áll. indul  18:45 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll.  
érkezik  19:55 óra kerül meghirdetésre. 
 
 
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 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, 
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 t 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 
és 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. 
409 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 1 11:25 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 
1 13:00 óra) meghosszabbított útvonalon Kecskemét, aut. áll. megállóhelyig közlekedik,  
Kiskunhalas, aut. áll. indul 1 11:25 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 1 13:00 óra,  
Kecskemét, aut. áll. érkezik 1  13:10 óra, 
405 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 92 11:50 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik  
92 13:25 óra) meghosszabbított útvonalon Kecskemét, aut. áll. megállóhelyig közlekedik,  
Kiskunhalas, aut. áll. indul 92 11:50 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 92 13:25 óra,  
Kecskemét, aut. áll. érkezik 92  13:35 óra, 
402 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu. indul 92 14:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  
92 16:05 óra) meghosszabbított útvonalon Kecskemét, aut. áll. megállóhelytől közlekedik,  
Kecskemét, aut. áll. indul 92 14:15 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 92 14:30 óra,  
Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 92  16:05 óra, 
410 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu. indul 1 14:55 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 
1 16:30 óra) meghosszabbított útvonalon Kecskemét, aut. áll. megállóhelytől közlekedik,  
Kecskemét, aut. áll. indul 1 14:40 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 1 14:55 óra,  
Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 1  16:30 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. 
 
 
5280 Kiskunhalas – Kiskunmajsa autóbuszvonalon 
 
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, Zrínyiu. 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, 
 
 
 
 



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



 
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. 
 

 

 

Jelmagyarázat: 

 naponta 
 munkanapokon 
1 hétfői munkanapokon 
2 munkanapokon, valamint munkanapot megelőző munkaszüneti napokon 
14 hetek utolsó tanítási napján 
15 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon 

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 

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 
92 hétfői munkanapok kivételével munkanapokon a MERCEDES-gyár munkarendje szerint 

 
 
 
 
 
 
 
Szeged, 2019. március              DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 


