
     DAKK-6/2018-2019. 
 

MENETREND ÉRTESÍTÉS  

(TERVEZET) 
a Hivatalos Autóbusz Menetrend Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez 

 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2019. szeptember 1-től (vasárnaptól) 

Kiskunhalas várost érintően az alábbi regionális menetrend módosítások bevezetését 

tervezi. 
 

 

5056 Szeged – Kiskunmajsa – Kiskunhalas – Kalocsa autóbuszvonalon 
 

243 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul  9:00 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik  11:35 óra) módosított 

útvonalon Öregcsertő, aut. vt. megállóhely érintésével közlekedik, Szeged, aut. áll. indul  9:00 óra, 

Csorna, bej. út indul  11:15 óra, Öregcsertő, bej. út indul  11:20 óra, Öregcsertő, aut. vt. indul  

 11:21 óra, Öregcsertő, óvoda indul  11:22 óra, Kiscsertő indul  11:23 óra, Mácsa indul  

 11:26 óra, Halom indul  11:29 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik  11:35 óra. 

 

 

5281 Kiskunhalas – Szank autóbuszvonalon 
 

267 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul  17:15 óra, Kiskunmajsa, aut. vt. indul  17:50 óra,  

Szank, Benzinkút érkezik  18:04 óra) 5 perccel később közlekedik, Kiskunhalas, aut. áll. indul  

 17:20 óra, Kiskunmajsa, aut. vt. indul  17:55 óra, Szank, Benzinkút érkezik  18:09 óra. 
 

 

5284 Szeged – Kelebia – Tompa – Kiskunhalas autóbuszvonalon 
 

A menetrendi mező „Balotaszállás, Császár tanya” és „Balotaszállás, aut. vt.” megállóhelyekkel 

bővül.  

Balotaszállás, Császár tanya megállóhely Balotaszállási elág.{2} (75,1 km) megállóhely után 

betérő szakaszban 0,8 km-nél található. 

Balotaszállás, aut. vt. megállóhely Balotaszállási elág.{2} (75,1 km) megállóhely után betérő 

szakaszban 1,7 km-nél található. 
 

348 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 15 18:15 óra, Tompa, aut. vt. érkezik 15 19:05 óra, 

Tompa, aut. vt. indul 15 19:10 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 20:20 óra) módosított útvonalon 

Balotaszállás, aut. vt. megállóhelyre betéréssel közlekedik, Kiskunhalas, aut. áll. indul 15 18:15 óra, 

Balotaszállás, aut. vt. indul 15 18:34 óra, Tompa, aut. vt. érkezik 15 19:10 óra, Tompa, aut. vt. indul 

15 19:10 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 15 20:20 óra. 
 

 

 

  



 

2 

 

5285 Kiskunhalas – Tompa – Kelebia autóbuszvonalon 
 

659 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul O 18:15 óra, Tompa, aut. vt. érkezik O 19:05 óra)  

megszüntetésre kerül. Utazási lehetőséget a módosított 5285/649 sz. járat biztosít.  

699 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 43 18:15 óra, Tompa, aut. vt. érkezik 43 19:05 óra)  

megszüntetésre kerül. Utazási lehetőséget a módosított 5285/649 sz. járat biztosít.  

649 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul  18:15 óra, Tompa, aut. vt. érkezik  19:05 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, a járat hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti nap 

kivételével naponta közlekedik, Kiskunhalas, aut. áll. indul 51 18:15 óra, Balotaszállás, aut. vt. indul 

51 18:34 óra, Tompa, aut. vt. érkezik 51 19:10 óra. 
669 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 20:25 óra, Tompa, aut. vt. érkezik 21:15 óra) 10 perccel 

később közlekedik, Kiskunhalas, aut. áll. indul 20:35 óra, Tompa, aut. vt. érkezik 21:25 óra. 

 

 

Jelmagyarázat: 

 naponta 

 munkanapokon 

O szabadnapokon 

15 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon 

43 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti nap kivételével munkaszüneti napokon 

51 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti nap kivételével naponta 

 

 

 

Szeged, 2019. július 22. 

       DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 


