
     DAKK-6/2017-2018. 
 

MENETREND ÉRTESÍTÉS  

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

 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2018. szeptember 1-től (szombattól) 

Kiskunhalas várost érintően az alábbi regionális menetrend módosítások bevezetését tervezi. 

 

 

5046 Szeged – Zákányszék – Pusztamérges – Kiskunhalas autóbuszvonalon 
 

227 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 15:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 17:05 óra)  

10 perccel később közlekedik, Szeged, aut. áll. indul 15:40 óra, Kiskunhalas, aut. áll. 

érkezik 17:15 óra. 

 

 

5054 Szeged – Bordány – Üllés – Kígyós – Kiskunhalas autóbuszvonalon 

 
227 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 10:25 óra, Kiskunhalas, aut. áll. 11:45 óra) 5 perccel korábban 

közlekedik, valamint Üllés, aut. vt. és Pusztamérgesi elág. megállóhelyek között valamennyi 

megállóhelyen megállításra kerül, Szeged, aut. áll. indul 10:20 óra, Üllés, aut. vt. indul 10:57 óra, 

Kiskunmajsa, Gárgyán indul 11:09 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 11:40 óra. 

 

 

5216 Kecskemét – Kiskunmajsa –Kiskunhalas – Bácsalmás autóbuszvonalon 
 

100 sz. járat (Bácsalmás, aut. áll. indul ▲ 5:45 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik ▲ 7:00 óra) 

5 perccel korábban közlekedik, Bácsalmás, aut. áll. indul ▲ 5:40 óra, Kiskunhalas, aut. áll. 

érkezik ▲ 6:55 óra, 

320 sz. járat (Bácsalmás, aut. áll. indul 5:55 óra, Kiskunmajsa, aut. vt. indul 7:43 óra,  

Kecskemét, aut. áll. érkezik 9:00 óra) Tajó, útőrház megállóhelyen 7:31 órakor megállításra kerül. 

 

 

5279 Kiskunhalas – Kiskunmajsa – Fülöpjakab – Kecskemét autóbuszvonalon 
 

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) Kiskunmajsa, Tejbegyűjtő megállóhelyen 29 4:19 órakor 

megállításra kerül, 
409 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 1 11:25 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 

1 13:00 óra) Kiskunmajsa, Tejbegyűjtő megállóhelyen 1 11:59 órakor megállításra kerül, 

405 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 92 11:50 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik  

92 13:25 óra) Kiskunmajsa, Tejbegyűjtő megállóhelyen 92 12:24 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) Kiskunmajsa, Tejbegyűjtő  

megállóhelyen 1 19:59 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) Kiskunmajsa, Tejbegyűjtő megállóhelyen  

28 20:24 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) Kiskunmajsa, Tejbegyűjtő  

megállóhelyen 23 7:31 órakor megállításra kerül,  
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402 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 92 14:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  

92 16:05 óra) Kiskunmajsa, Tejbegyűjtő megállóhelyen 92 15:31 órakor megállításra kerül, 

410 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 1 14:55 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  

116:30 óra) Kiskunmajsa, Tejbegyűjtő megállóhelyen 1 15:56 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) Kiskunmajsa, Tejbegyűjtő megállóhelyen 2 23:31 órakor 

megállításra kerül. 
 

 

5292 Kiskunhalas – Mélykút – Tataháza – Bácsalmás autóbuszvonalon  
 

465 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul 14:35 óra, Bácsalmás, aut. áll. érkezik 15:40 óra) 10 perccel 

később közlekedik, Kiskunhalas, aut. áll. indul 14:45 óra, Bácsalmás, aut. áll. érkezik 15:50 óra. 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

 

 naponta 

▲ iskolai előadási napokon 

1 hétfői munkanapokon 

2 munkanapokon, valamint munkanapot 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 

92 hétfői munkanapok kivételével munkanapokon a MERCEDES-gyár munkarendje szerint 

 

 

 

 

 

Szeged, 2018. július 23.     DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 

 

 

 


