DAKK-4/2017-2018.

MENETREND ÉRTESÍTÉS
(TERVEZET)
a Hivatalos Autóbusz Menetrend Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez.
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2018. június 16-tól (szombattól)
Kiskunhalas várost érintően az alábbi megállóhely átnevezések és regionális menetrend
módosítások bevezetését tervezi.

5054 Szeged – Bordány – Üllés – Kígyós – Kiskunhalas autóbuszvonalon
226 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 5:55 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 7:15 óra)
Szeged, DÉLÉP telep megállóhelyen 7:06 órakor megállításra kerül.

5056 Szeged – Kiskunmajsa – Kiskunhalas – Kalocsa autóbuszvonalon
SERNEVÁL telep megállóhely (61,6 km) neve „Kiskunhalas, takarmányüzem“ elnevezésre
változik.
Kiskunhalas, téglagyár megállóhely (69,6 km) neve „Kiskunhalas, Téglagyári út“ elnevezésre
változik.
Szeszfőzde megállóhely (70,6 km) neve „Alsóöregszőlők“ elnevezésre változik.

5058 Szeged – Kiskunmajsa – Kiskőrös – Kalocsa – Solt autóbuszvonalon
A menetrendi mező Vincze tanya”, „Tázlár, I. körzet tanya”, „Kővágó isk.”, „Soltvadkert, vízmű”
megállóhelyekkel bővül.
Tázlár, I. körzet tanya megállóhely Tázlár, Felsőtelep (64,9 km) és Soltvadkert, útkereszteződés
(71,2 km ) megállóhelyek között 66,6 km-nél található.
Kővágó isk. megállóhely Tázlár, Felsőtelep (64,9 km) és Soltvadkert, útkereszteződés
(71,2 km ) megállóhelyek között 68,4 km-nél található.
Soltvadkert, vízmű megállóhely Tázlár, Felsőtelep (64,9 km) és Soltvadkert, útkereszteződés
(71,2 km ) megállóhelyek között 70,5 km-nél található.
103 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul X 6:45 óra, Kiskunmajsa, aut. vt. indul X 7:55 óra, Tázlár, aut. vt.
indul X 8.17 óra, Soltvadkert, aut. vt. indul X 8:30 óra, Kiskőrös, városháza érkezik X 8:45 óra)
Kiskunmajsa, aut. vt. megállóhelyről 5 perccel később indul, valamint Tázlár, aut. vt. és
Soltvadkert, aut. áll. megállóhelyek között az útvonalon található valamennyi megállóhelyen,
Tázlár, I. körzet tanya megállóhelyen X 8:30 órakor, Kővágó isk megállóhelyen X 8:33 órakor,
Soltvadkert, vízmű megállóhelyen X 8:36 órakor megállításra kerül, Szeged, aut. áll. indul
X 6:45 óra, Kiskunmajsa, aut. vt. érkezik X 7:55 óra, Kiskunmajsa, aut. vt. indul X 8:00 óra,
Tázlár, aut. vt. indul X 8:22 óra, Soltvadkert, aut. vt. indul X 8:40 óra, Kiskőrös, városháza érkezik
X 8:55 óra,
104 sz. járat (Kiskőrös, városháza indul X 9:05 óra, Soltvadkert, aut. vt. indul X 9:20 óra,
Tázlár, aut. vt. indul X 9:33 óra, Kiskunmajsa, aut. vt. érkezik X 9:55 óra) Soltvadkert, aut. vt. és
Tázlár, aut. vt. megállóhelyek között az útvonalon található valamennyi megállóhelyen,
Soltvadkert, vízmű megállóhelyen X 9:24 órakor, Kővágó isk. megállóhelyen X 9:27 órakor,
Tázlár, I. körzet tanya megállóhelyen X 9:30 órakor megállításra kerül, Kiskőrös, városháza indul
X 9:05 óra, Soltvadkert, aut. vt. indul X 9:20 óra,Tázlár, aut. vt. indul X 9:38 óra Kiskunmajsa, aut. vt.
érkezik X 10:00 óra.
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5216 Kecskemét – Kiskunmajsa – Kiskunhalas – Bácsalmás autóbuszvonalon
SERNEVÁL telep megállóhely (75,8/76,0 km) neve „Kiskunhalas, takarmányüzem“ elnevezésre
változik.

5266 Kiskunfélegyháza – Móricgát – Kiskunhalas autóbuszvonalon
SERNEVÁL telep megállóhely (46,7/46,9 km) neve „Kiskunhalas, takarmányüzem“ elnevezésre
változik.

5278 Kiskunhalas – Tázlár – Kiskunmajsa autóbuszvonalon
Gólyafészkes mh. megállóhely (9,2 km) neve „Gólyafészkes“ elnevezésre változik.

5280 Kiskunhalas – Kiskunmajsa autóbuszvonalon
SERNEVÁL telep megállóhely (6,0/6,0 km) neve „Kiskunhalas, takarmányüzem“ elnevezésre
változik.

5281 Kiskunhalas – Szank autóbuszvonalon
SERNEVÁL telep megállóhely (6,0/6,0 km) neve „Kiskunhalas, takarmányüzem“ elnevezésre
változik.

5288 Kiskunhalas – Tázlár autóbuszvonalon
Gólyafészkes mh. megállóhely (9,2 km) neve „Gólyafészkes“ elnevezésre változik.
Új 375 sz. járat Kiskunhalas, aut. áll. indul
7:45 óra, Tázlár, aut. vt. érkezik
8.10 óra, kerül
meghirdetésre,
355 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 13:45 óra, Tázlár, aut. vt. érkezik 14:10 óra) közlekedési
napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik, Kiskunhalas, aut. áll. indul
 13:45 óra, Tázlár, aut. vt. érkezik  14:10 óra,
Új 376 sz. járat Tázlár, aut. vt. indul
8:15 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik
8.40 óra, kerül
meghirdetésre.
354 sz. járat (Tázlár, aut. vt. indul 14:10 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 14:35 óra) közlekedési
napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik, Tázlár, aut. vt. indul
 14:10 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  14:35 óra.

5290 Kiskunhalas – Kecel autóbuszvonalon
Kiskunhalas, téglagyár megállóhely (7,0 km) neve „Kiskunhalas, Téglagyári út“ elnevezésre
változik.
Szeszfőzde megállóhely (8,0 km) neve „Alsóöregszőlők“ elnevezésre változik.

5297 Kiskunhalas – Kecel – Kiskőrös autóbuszvonalon
Kiskunhalas, téglagyár megállóhely (2,3 km) neve „Kiskunhalas, Téglagyári út“ elnevezésre
változik.
Szeszfőzde megállóhely (3,3 km) neve „Alsóöregszőlők“ elnevezésre változik.
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5369 Kalocsa – Kecel – Kiskunhalas – Kígyós – Szeged autóbuszvonalon
Szeszfőzde megállóhely (47,6/47,3 km) neve „Alsóöregszőlők“ elnevezésre változik.
Kiskunhalas, téglagyár megállóhely (48,6/48,3/0,0, km) neve „Kiskunhalas, Téglagyári út“
elnevezésre változik.
Kiskunmajsa (Kígyós), terménybolt megállóhely (74,7/74,4 km) neve „Kiskunmajsa, Gyárgyán“
elnevezésre változik.

Jelmagyarázat:
naponta

munkanapokon
X
munkaszüneti napok kivételével naponta
▲
iskolai előadási napokon
tanszünetben munkanapokon

Szeged, 2018. május 11.

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
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