
 

       DAKK-7/2014-2015. 
 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
 

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

 
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2015. szeptember 1-jétől (keddtől) az 

alábbi országos, elővárosi és regionális menetrend módosításokat vezeti be.  
 
 
 
1440 Debrecen – Komádi – Gyula – Békéscsaba autóbuszvonalon 
 
217 sz. járat (Debrecen, aut. áll. indul 15 17:00 óra, Gyula, aut. áll. érkezik 15 20:07 óra) 35 perccel később 
közlekedik, Debrecen, aut. áll. indul 15 17:35 óra, Gyula, aut. áll. érkezik 15 20:42 óra, 

Új 714 sz. járat (Gyula, aut. áll. indul 15 14:00 óra, Debrecen, aut. áll. érkezik 15 16:39 óra) kerül 
meghirdetésre. 
 

1731 Veszprém – Enying – Szekszárd - Baja autóbuszvonalon 
 
2 sz. járat (Baja, aut. áll. indul 6:35 óra, Veszprém, aut. áll. érkezik 10:15 óra) Szekszárdtól 5 perccel később 
közlekedik, Baja, aut. áll. indul 6:35 óra, Szekszárd, aut.áll. érkezik 7:30 óra, Szekszárd, aut.áll. indul 7:40 óra, 
Veszprém, aut. áll. érkezik 10:20 óra. 
 

4819 Békéscsaba – Doboz – Sarkad autóbuszvonalon 
 

A menetrendi mező Békéscsaba, Kazinczy Ált. Iskola megállóhellyel bővül. 

A megállóhely Békéscsaba, Jókai u. (1,3 km) és Békéscsaba, Kossuth tér (2,4 km) megállóhelyek között az  
1,9 km-nél található. 

139 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul ⊗ 16:05 óra, Sarkad, aut. vt. érkezik ⊗ 16:50 óra) ⊗⊗⊗⊗ 16:10 órakor 
megáll Békéscsaba, Kazinczy Ált. Iskola megállóhelyen. 
 

4820 Békéscsaba – Doboz autóbuszvonalon 
 

A menetrendi mező Békéscsaba, Kazinczy Ált. Iskola megállóhellyel bővül. 

A megállóhely Békéscsaba, Jókai u. (1,3 km) és Békéscsaba, Kossuth tér (2,4 km) megállóhelyek között az  
1,9 km-nél található. 

508 sz. járat (Doboz, ib. indul ⊗ 6:50 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik ⊗ 7:20 óra) ⊗⊗⊗⊗ 7:15 órakor megáll 
Békéscsaba, Kazinczy Ált. Iskola megállóhelyen, 

584 sz. járat (Doboz, ib. indul ⊗ 7:00 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik ⊗ 7:30 óra) ⊗⊗⊗⊗ 7:25 órakor megáll 
Békéscsaba, Kazinczy Ált. Iskola megállóhelyen. 
 

4945 Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza autóbuszvonalon 
 
926 sz. (Gábortelep, aut. vt. indul � 6:55 óra, Csanádapáca, aut. vt. érkezik � 7:01 óra) járat Medgyesbodzás, 
kh. megállóhelyről indul � 6:50 órakor (Medgyesbodzás, kh. indul � 6:50 óra, Csanádapáca, aut. vt. érkezik  
� 7:00 óra), 
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Új 927 sz. járat (Csanádapáca, aut. vt. indul � 6:35 óra, Medgyesbodzás, kh. érkezik � 6:45 óra) kerül 
meghirdetésre. 
 

4960 Orosháza – Tótkomlós – Békéssámson autóbuszvonalon 
 

Új megállóhelyet helyezünk forgalomba Kardoskút, Művelődési Ház elnevezéssel. 

A megállóhely Kardoskút, sz. bolt megállóhelytől 0,7 km-re található. 

103 sz. járat (Kardoskút, sz. bolt indul ⊗ 16:35 óra, Tótkomlós, aut. vt. érkezik ⊗ 16:55 óra) 5 perccel később 
közlekedik, Kardoskút, sz. bolt indul ⊗ 16:40 óra, Tótkomlós, aut. vt. érkezik ⊗ 17:00 óra, 

234 sz. járat (Pusztaközpont indul � 16:30 óra, Kardoskút, sz. bolt érkezik � 16:35 óra) 5 perccel később 
közlekedik, Pusztaközpont indul � 16:35 óra, Kardoskút, sz. bolt érkezik � 16:40 óra, 

267 sz. járat (Orosháza, aut. áll. indul � 16:10 óra, Pusztaközpont érkezik � 16:30 óra) Kardoskút, 
Művelődési Ház betéréssel közlekedik, Orosháza, aut. áll. indul � 16:10 óra, Pusztaközpont érkezik  
� 16:35 óra. A járaton kisebb menetidő módosítást hajtunk végre, 

298 sz. járat (Pusztaközpont indul � 6:55 óra, Orosháza, aut. áll. érkezik � 7:15 óra) 5 perccel korábban 
(� 6:50 óra) és Kardoskút, Művelődési Ház betéréssel közlekedik, Pusztaközpont indul � 6:50 óra, Orosháza, 
aut. áll. érkezik � 7:15 óra. A járaton kisebb menetidő módosítást hajtunk végre. 
 

5024 Szeged – Kübekháza autóbuszvonalon 
 
392 sz. járat (Kübekháza, aut.vt. indul � 7:25 óra, Szeged, aut. áll. érkezik � 8:00 óra), módosított 
nyomvonalon, Újszeged, Gabonakutató elenevezésű megállóhely érintésével közlekedik, Szeged, aut. áll. 
érkezik � 8:05 óra, 

393 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul � 15:50 óra, Kübekháza, aut.vt. érkezik � 16:25 óra), módosított 
nyomvonalon, Újszeged, Gabonakutató elenevezésű megállóhely érintésével közlekedik, Kübekháza, aut.vt. 
érkezik � 16:30 óra, 

394 sz. járat (Kübekháza, aut.vt. indul � 16:25 óra, Szeged, aut. áll. érkezik � 17:00 óra), 5 perccel később 
közlekedik, Kübekháza, aut.vt. indul � 16:30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik � 17:05 óra. 
 

5048 Üllés – Forráskút – Balástya - Dóc autóbuszvonalon 
 
775 sz. járat (Balástya, kultúrház indul ▲ 13:40 óra, Dóc, községháza érkezik ▲ 13:55 óra), 10 perccel később 
közlekedik, Balástya, kultúrház indul ▲ 13:50 óra, Dóc, községháza érkezik ▲ 14:05 óra, 

776 sz. járat (Dóc, községháza indul ▲ 14:00 óra, Üllés, aut vt. érkezik ▲ 15:10 óra), 20 perccel később 
közlekedik, Dóc, községháza indul ▲ 14:20 óra, Üllés, aut vt. érkezik ▲ 15:30 óra. 
 

5150 Hódmezővásárhely – Mártély  – Mindszent – Szegvár – Szentes autóbuszvonalon 
 
Új 322 sz. járat (Mindszent, aut. vt. indul � 7:05 óra, Hódmezővásárhely, aut. áll. érkezik � 7:35 óra) kerül 
meghirdetésre, 

336 sz. járatot (Mindszent, II. sz. alvízmű indul 16 16:12 óra, Hódmezővásárhely, aut. áll. érkezik 1616:44 óra) 
10 perccel később közlekedik Mindszent, II. sz. alvízmű indul 16 16:22 óra, Hódmezővásárhely, aut. áll. érkezik 
1616:54 óra, 

337 sz. járatot (Hódmezővásárhely, aut. áll. indul 16 15:40 óra, Mindszent, II. sz. alvízmű érkezik  
1616:12 óra) 10 perccel később közlekedik Hódmezővásárhely, aut. áll. indul 16 15:50 óra, Mindszent, II. sz. 
alvízmű érkezik 1616:22 óra. 
 

5285 Kiskunhalas – Tompa – Kelebia autóbuszvonalon 
 
685 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul ⊗ 16:00 óra, Tompa, aut. vt. érkezik ⊗ 16:40 óra) nyomvonala 
módosul, a járat betér Kisszállás, aut. vt. megállóhelyre, Kiskunhalas, aut. áll. indul ⊗ 16:00 óra, Kisszállás, 
aut. vt. indul ⊗ 16:32 óra, Tompa, aut. vt. érkezik ⊗ 16:50 óra. 
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5293 Kisszállási határ – Tompa, Bokréta óvoda autóbuszvonalon 
 
453 sz. járat (Kisszállási határ indul � 6:40 óra, Tompa, Bokréta óvoda érkezik � 7:05 óra) 5 perccel később 
indul, Kisszállási határ indul � 6:45 óra, Tompa, Bokréta óvoda érkezik � 7:10 óra. 
 

5294 Tompa – Imremajor – Tompa autóbuszvonalon 
 
457 sz. járat (Tompa, Bokréta óvoda indul � 7:05 óra, Tompa, Bokréta óvoda érkezik � 7:45 óra)  
5 perccel később közlekedik, Tompa, Bokréta óvoda indul � 7:10 óra, Tompa, Bokréta óvoda érkezik  
� 7:50 óra. 
 

5300 Bácsalmás – Csikéria autóbuszvonalon 
 
375 sz. járat (Bácsalmás, aut.áll. indul 14:25 óra, Kunbaja, aut.vt. érkezik 15:05 óra) Bácsalmás, aut.áll. 
megállóhelyről 10 percel később indul, Bácsalmás, vá. megállóhelytől változatlan menetrend szerint 
közlekedik, Bácsalmás, aut.áll. indul 14:35 óra, Kunbaja, aut.vt. érkezik 15:05 óra, 

377 sz. járat (Bácsalmás, aut.áll. indul 16:40 óra, Kunbaja, aut.vt. érkezik 17:10 óra) 20 perccel később 
közlekedik, Bácsalmás, aut.áll. indul 17:00 óra, Kunbaja, aut.vt. érkezik 17:30 óra. 
 

5306 Kalocsa – Hajós – Jánoshalma - Bácsalmás autóbuszvonalon 
 
Új 301 sz. járat (Mélykút, aut.vt. indul �7:40 óra, Mélykút, Jókai u. érkezik �7:47 óra) kerül meghirdetésre, 

Új 302 sz. járat (Mélykút, Jókai u. indul �7:48 óra, Mélykút, aut.vt. érkezik �7:55 óra.) kerül meghirdetésre, 

Új 303 sz. járat (Mélykút, aut.vt. indul �16:15 óra, Mélykút, Jókai u. érkezik �16:22 óra) kerül 
meghirdetésre, 

Új 304 sz. járat (Mélykút, Jókai u. indul �16:23 óra, Mélykút, aut.vt. érkezik �16:30 óra) kerül 
meghirdetésre, 

381 sz. járat (Mélykút, Öregmajor indul  ⊗16:55 óra, Bácsalmás, aut.áll. érkezik ⊗17:25 óra) Mélykút, Jókai u. 
megállóhely érintésével közlekedik, Mélykút, Öregmajor indul  ⊗16:55 óra, Mélykút, Jókai u. ⊗ 17:12 óra, 
Bácsalmás, aut.áll. érkezik ⊗17:30 óra, 

387 sz. járat (Hajós, aut.vt. indul  ⊗11:00 óra, Bácsalmás, aut.áll. érkezik ⊗12:20 óra) Mélykút, Jókai u. 
megállóhely érintésével közlekedik, Hajós, aut.vt. indul  ⊗11:00 óra, Mélykút, Jókai u. ⊗12:07 óra, Bácsalmás, 
aut.áll. érkezik ⊗12:25 óra. 
 

5310 Baja – Fajsz – Kalocsa autóbuszvonalon 
 
779 sz. járat (Baja, aut.áll. indul ▲16:00 óra, Dusnok, aut.vt. érkezik ▲16:37 óra) eltérő útvonalon közlekedik 
▲16:02 órakor Baja, Vonatkerti aut.áll. helyett Baja, Bácska tér megállóhelyen áll meg. 
 

 
5317 (5420) Baja – Bátaszék - Szekszárd autóbuszvonalon 

 
407 sz. járat (Szekszárd, aut. áll. indul 15:35 óra, Baja, aut.áll. érkezik 16:30 óra) közlekedési napjai 
módosításra kerül, a járat munkaszüneti napokon közlekedik, Szekszárd, aut. áll. indul + 15:35 óra, Baja, 
aut.áll. érkezik + 16:30 óra, ezzel egyidőben 

Új 415 sz. járat (Szekszárd, aut. áll. indul X 15:40 óra, Baja, aut.áll. érkezik X 16:35 óra) kerül meghirdetésre. 
 

5325 Baja-Bácsbokod-Bácsalmás autóbuszvonalon 
 
544 sz. járat (Bácsalmás, aut.áll. indul ⊗14:25 óra, Baja, aut.áll. érkezik ⊗15:15 óra) 15 perccel később 
közlekedik, Bácsalmás, aut.áll. indul ⊗14:40 óra, Baja, aut.áll. érkezik ⊗15:30 óra, 

545 sz. járat (Baja, aut.áll. indul ⊗16:00 óra, Bácsalmás, aut.áll. érkezik ⊗16:40 óra) 15 perccel később 
közlekedik, Baja, aut.áll. indul ⊗16:15 óra, Bácsalmás, aut.áll. érkezik ⊗16:55 óra. 
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5336 (5808) Baja – Nagybaracska – Mohács autóbuszvonalon 
 
Új 848 sz. járat (Mohács, Duna-balpart indul ▲7:30 óra, Sárhát, Baracskai út érkezik ▲7:42 óra) kerül 
meghirdetésre, 

Új 849 sz. járat (Sárhát, Baracskai út indul▲7:43 óra, Mohács, Újmohácsi ált. isk. érkezik ▲7:55 óra, Mohács, 
Duna-balpart érkezik ▲ 7:58 óra) kerül meghirdetésre. 
 

5338 Baja – Szeremle autóbuszvonalon 
 
393 sz. járat (Baja, aut.áll. indul  7:35 óra, Szeremle, piactér érkezik 7:55 óra) 15 perccel korábban közlekedik, 
Baja, aut.áll. indul  7:20 óra, Szeremle, piactér érkezik 7:40 óra. 
 

5360 Kalocsa – Harta autóbuszvonalon 
 
263 sz. járat (Kalocsa, aut. áll. indul ▲ 7:10 óra, Harta, géptelep érkezik ▲ 7:37 óra) 10 perccel korábban 
közlekedik, Kalocsa, aut. áll. indul ▲ 7:00 óra, Harta, géptelep érkezik ▲ 7:27 óra. 
 

5368 Kalocsa – Harta – Dunatetétlen autóbuszvonalon 

 
253 sz. járat (Harta, aut. vt. indul ▲ 7:15 óra, Nagykékes érkezik ▲ 7:25 óra) megszüntetésre kerül, 

268 sz. járat (Nagykékes indul ▲ 7:30 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik ▲ 8:10 óra) útvonala és menetrendje 
módosul, Harta, aut. vt. indul ▲ 7:10 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik ▲ 7:40 óra. 
 

5370 Kalocsa – Császártöltés autóbuszvonalon 
 
324 sz. járat (Hajós, aut. vt. indul ▲ 15:00 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik ▲ 15:20 óra) 5 perccel később 
közlekedik, Hajós, aut. vt. indul ▲ 15:05 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik ▲ 15:25 óra. 
 

 
5376 Kalocsa – Ordas – Dunapataj autóbuszvonalon 
 
973 sz. járat (Kalocsa, aut. áll. indul ▲ 6:35 óra, Uszód, aut. vt. érkezik ▲ 6:50 óra) 5 perccel korábban és 
meghosszabbított útvonalon, Kalocsa – Dunaszentbenedek, Földvárháti u. viszonylaton közlekedik, 
Kalocsa, aut. áll. indul ▲ 6:30 óra, Dunaszentbenedek, Földvárháti u. érkezik ▲ 6:52 óra, 

978 sz. járat (Uszód, aut. vt. indul ▲ 6:50 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik ▲ 7:05 óra) meghosszabbított 
útvonalon, Dunaszentbenedek, Földvárháti u. – Kalocsa, kórház viszonylaton közlekedik, 
Dunaszentbenedek, Földvárháti u. indul ▲ 6:57 óra, Kalocsa, kórház érkezik ▲ 7:23 óra. 

 
 
Jelmagyarázat: 
 
 
 naponta 
⊗ munkanapokon 
X munkaszüneti napok kivételével naponta 
+ munkaszüneti napokon 
▲ iskolai előadási napokon 
15 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon 
16 tanév tartama alatt munkanapokon 
 

 

 

2015. augusztus 27.      DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 


