
     DAKK-5/2018-2019. 
 

 
MENETREND ÉRTESÍTÉS  

(TERVEZET) 
 

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

 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2019. június 15-től (szombattól) 

Kiskunhalas várost érintően az alábbi regionális menetrend módosítások 
bevezetését tervezi. 

 

 

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

Új megállóhely kerül forgalomba helyezésre „Kiskunhalas, Bv. intézet“ elnevezéssel. 
A megállóhely Zsana, bej. út (42,5 km) és Kiskunhalas, vá. (58,9 km) megállóhelyek között  

55,8 km-nél található. 

 

227 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 10:20 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 11:40 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 11:32 órakor megállításra kerül. 
229 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 14 11:10 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 14 12:15 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 12:07 órakor megállításra kerül. 
249 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 18:00 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 19:20 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 19:12 órakor megállításra kerül. 
231 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 22:45 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 0:25 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 0:17 órakor megállításra kerül. 
232 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 3:25 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 5:05 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 3:31 órakor megállításra kerül. 
226 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 5:55 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 7:15 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 6:02 órakor megállításra kerül. 
228 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul X 9:30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik X 10:50 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen X 9:37 órakor megállításra kerül. 
230 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 14 12:20 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 14 13:25 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 14 12:26 órakor megállításra kerül. 
102 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 65 17:15 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 65 18:20 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 65 17:24 órakor megállításra kerül. 
 

 

5278 Kiskunhalas – Tázlár – Kiskunmajsa autóbuszvonalon  
 

288 sz. járat (Kiskunmajsa, aut. vt. indul ⊗ 14:55 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik ⊗ 15:40 óra)  

5 perccel korábban közlekedik, Kiskunmajsa, aut. vt. indul ⊗ 14:50 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 

⊗ 15:35 óra. 

 
 
 
 



5283 Kiskunhalas – Zsana – Kiskunmajsa, Gárgyán – Pusztamérges autóbuszvonalon  
 
Új megállóhely kerül forgalomba helyezésre „Kiskunhalas, Bv. intézet“ elnevezéssel. 
A megállóhely Dohánybeváltó (6,3km) és Kiskunhalas, Szegedi út (7,4 km) megállóhelyek között  

6,9 km-nél található. 

 
575 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul ⊕ 5:40 óra, Kiskunmajsa, Gárgyán érkezik ⊕ 6:20 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen ⊕ 5:50 órakor megállításra kerül. 
553 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 7:20 óra, Kiskunmajsa, Gárgyán érkezik 8:00 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 7:30 órakor megállításra kerül. 
573 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul O 11:50 óra, Kiskunmajsa, Gárgyán érkezik O 12:30 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen O 12:00 órakor megállításra kerül. 
545 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 12:45 óra, Zsana, kh. érkezik 13:13 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 12:55 órakor megállításra kerül. 
565 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul ▲ 14:20 óra, Pusztamérges, aut. ford. érkezik ▲ 15:10 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen ▲ 14:30 órakor megállításra kerül. 
555 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul ⊕ 15:00 óra, Kiskunmajsa, Gárgyán érkezik ⊕ 15:40 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen ⊕ 15:10 órakor megállításra kerül. 
585 sz. járat (Kiskunhalas, Bajza utcai iskola indul ▲ 16:05 óra, Zsana, kh. érkezik ▲ 16:40 óra) 
Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen ▲ 16:23 órakor megállításra kerül, valamint 
Kiskunhalas, vá. és Dohánybeváltó megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk végre. 
Kiskunhalas, Bajza utcai iskola indul ▲ 16:05 óra, Kiskunhalas, vá. indul ▲ 16:19,  

Kiskunhalas, Dohánybeváltó ▲ 16:22 Zsana, kh. érkezik▲ 16:40 óra. 

587 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul ⊗ 17:30 óra, Pusztamérges, aut. ford. érkezik ⊗ 18:15 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen ⊗ 17:37 órakor megállításra kerül, valamint  
Kiskunhalas, vá. és Dohánybeváltó megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk végre, 
Kiskunhalas, aut. áll. indul ⊗ 17:30 óra, Kiskunhalas, vá. indul ⊗ 17:33, Kiskunhalas, Dohánybeváltó 

⊗ 17:36 óra Pusztamérges, aut. ford. érkezik ⊗ 18:15 óra. 

569 sz. járat Kiskunhalas, aut. áll. indul 18:40 óra, Zsana, kh. érkezik 19:05 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 18:48 órakor megállításra kerül, valamint  
Kiskunhalas, vá. és Dohánybeváltó megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk végre, 
Kiskunhalas, aut. áll. indul 18:40 óra, Kiskunhalas, vá. indul 18:44, Dohánybeváltó indul 18:47 óra, 
Zsana, kh. érkezik 19:05 óra. 

564 sz. járat (Pusztamérges, aut. ford. indul � 6:20 óra, Kiskunhalas, kórház. érkezik � 7:12 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen � 7:00 órakor megállításra kerül. 
558 sz. járat (Pusztamérges, aut. ford. indul ▲ 6:20 óra, Kiskunhalas, Bajza utcai iskola  
érkezik ▲ 7:22 óra) Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen ▲ 7:00 órakor megállításra kerül. 
538 sz. járat (Kiskunmajsa, Gárgyán indul ⊕ 6:30 óra, Kiskunhalas, kórház. érkezik⊕ 7:12 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen ⊕ 7:00 órakor megállításra kerül. 
568 sz. járat (Kiskunmajsa, Gárgyán indul 8:30 óra, Kiskunhalas, kórház. érkezik 9:12 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 9:00 órakor megállításra kerül. 
546 sz. járat (Pusztamérges, aut. ford. indul ⊗ 12:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik ⊗ 13:20 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen ⊗ 13:10 órakor megállításra kerül. 
566 sz. járat (Kiskunmajsa, Gárgyán indul O 12:40 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik O 13:20 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen O 13:10 órakor megállításra kerül. 
586 sz. járat (Zsana, kh. indul 13:20 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 13:48 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 13:38 órakor megállításra kerül. 
576 sz. járat (Pusztamérges, aut. ford. indul ▲ 15:15 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik ▲ 16:05 óra) 
Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen ▲ 15:55 órakor megállításra kerül, 
556 sz. járat (Kiskunmajsa, Gárgyán indul ⊕ 15:45 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik ⊕ 16:25 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen ⊕ 16:15 órakor megállításra kerül. 
554 sz. járat (Pusztamérges, aut. ford. indul � 16:25 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik � 17:10 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen � 17:02 órakor megállításra kerül, valamint 
Kiskunhalas, Szegedi út és Dohánybeváltó megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk 
végre, Pusztamérges, aut. ford. indul � 16:25 óra, Kiskunhalas, Szegedi út indul� 17:01 óra, 
Dohánybeváltó indul � 17:03 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik � 17:10 óra. 



560 sz. járat (Zsana, kh. indul ▲ 16:44 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik ▲ 17:10 óra)  
Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen ▲ 17:02 órakor megállításra kerül, valamint 
Kiskunhalas, Szegedi út és Dohánybeváltó megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk 
végre, Zsana, kh. indul ▲ 16:44 óra, Kiskunhalas, Szegedi út indul ▲ 17:01 óra,  
Dohánybeváltó indul ▲ 17:03 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik ▲ 17:10 óra. 
562 sz. járat (Zsana, kh. indul 19:05 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 19:30 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 19:22 órakor megállításra kerül, valamint  
Kiskunhalas, Szegedi út és Dohánybeváltó megállóhelyek között menetidő-korrekciót hajtunk 
végre, Zsana, kh. indul 19:05 óra, Kiskunhalas, Szegedi út indul 19:21 óra,  

Dohánybeváltó indul 19:23 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 19:30 óra. 
 
 
5362 Szeged – Kiskunhalas – Solt – Dunavecse – Kunszentmiklós autóbuszvonalon  
 
Új megállóhely kerül forgalomba helyezésre „Kiskunhalas, Bv. intézet“ elnevezéssel. 
A megállóhely Kiskunhalas, Szegedi út (55,2 km) és Dohánybeváltó (56,3km) megállóhelyek között 

55,7 km-nél található. 
 

225 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul X 12:50 óra, Kiskőrös, aut. vt. érkezik X 14:55 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen X 13:52 órakor megállításra kerül. 
129 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 15 20:05 óra, Kiskőrös, aut. vt. érkezik 15 21:55 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 15 21:10 órakor megállításra kerül. 
228 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 15:45 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 17:15 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 15:55 órakor megállításra kerül. 
124 sz. járat (Kunszentmiklós, Kálvin tér indul 15 15:40 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 19:15 óra) 

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 15 18:08 órakor megállításra kerül. 
 

 

5369 Kalocsa – Kecel – Kiskunhalas – Kiskunmajsa, Gárgyán – Szeged autóbuszvonalon  
 
Új megállóhely kerül forgalomba helyezésre „Kiskunhalas, Bv. intézet“ elnevezéssel. 
A megállóhely Kiskunhalas, vá (52,4/52,1 km) és Kiskunhalas, Szegedi út (56,0/55,7 km) 

megállóhelyek között 55,5/55,2 km-nél található. 

 
121 sz. járat (Kalocsa, aut. áll. indul 16 5:20 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 16 7:55 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 16 6:43 órakor megállításra kerül. 
123 sz. járat (Kalocsa, aut. áll. indul 6:10 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 9:00 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 7:44 órakor megállításra kerül. 
113 sz. járat (Kalocsa, aut. áll. indul 10:00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 12:50 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 11:34 órakor megállításra kerül. 
135 sz. járat (Kalocsa, aut. áll. indul 14 12:00 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 14 14:20 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 14 13:17 órakor megállításra kerül. 
117 sz. járat (Kalocsa, aut. áll. indul 15 16:40 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 19:00 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 15 17:52 órakor megállításra kerül. 
242 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 13:55 óra, Kalocsa aut. áll. érkezik 16:45 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 15:12 órakor megállításra kerül. 
134 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 14 15:30 óra, Kalocsa aut. áll. érkezik 14 17:55 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 14 16:45 órakor megállításra kerül. 
246 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 16:25 óra, Kalocsa aut. áll. érkezik 18:55 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen  17:33 órakor megállításra kerül. 
112 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 15 19:05 óra, Kalocsa aut. áll. érkezik 15 21:10 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 15 20:13 órakor megállításra kerül. 
132 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 16 19:30 óra, Kalocsa aut. áll. érkezik 16 21:55 óra)  

Kiskunhalas, Bv. intézet megállóhelyen 16 20:37 órakor megállításra kerül. 
 
 



Jelmagyarázat: 
 

 naponta 

⊗ munkanapokon 

X munkaszüneti napok kivételével naponta 

O szabadnapokon 

⊕ szabad- és munkaszüneti napokon 

▲ iskolai előadási napokon 

� tanszünetben munkanapokon 

14 hetek utolsó tanítási napján 

15 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon 

16 tanév tartama munkanapokon 

65 hetek első tanítási napját megelőző napokon 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szeged, 2019. május 14.             DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 


