
     DAKK-3/2017-2018. 
 

MENETREND ÉRTESÍTÉS  
(TERVEZET) 

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

 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2018. április 8-tól (vasárnaptól) 
Kiskunhalas várost érintően az alábbi regionális menetrend módosítások bevezetését tervezi. 

 
 
5046 Szeged – Zákányszék – Pusztamérges – Kiskunhalas autóbuszvonalon 
 

223 sz. járaton (Szeged, aut. áll. indul  10:45 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  12:34 óra) menetidő 
korrekciót hajtunk végre, Szeged, aut. áll. indul  10:45 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  

 12:29 óra, 
227 sz. járaton (Szeged, aut. áll. indul 15:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 17:10 óra) menetidő 
korrekciót hajtunk végre, Szeged, aut. áll. indul 15:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 17:05 óra, 

229 sz. járaton (Szeged, aut. áll. indul 65 19:10 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 65 20:50 óra) 
menetidő korrekciót hajtunk végre, Szeged, aut. áll. indul 65 19:10 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 

65 20:45 óra, 

230 sz. járat (Kiskunhalas, aut. áll. indul X 5:40 óra, Szeged, aut. áll. érkezik X 7:20 óra) 5 perccel 
később indul és a járaton menetidő korrekciót hajtunk végre, Kiskunhalas, aut. áll. indul 
X 5:45 óra, Szeged, aut. áll. érkezik X 7:20 óra, 

228 sz. járaton (Kiskunhalas, aut. áll. indul + 7:25 óra, Szeged, aut. áll. érkezik + 9:13 óra) menetidő 
korrekciót hajtunk végre, Kiskunhalas, aut. áll. indul + 7:25 óra, Szeged, aut. áll. érkezik + 9:08 óra, 

226 sz. járaton (Kiskunhalas, aut. áll. indul  12:45 óra, Szeged, aut. áll. érkezik  14:33 óra) menetidő 
korrekciót hajtunk végre, Kiskunhalas, aut. áll. indul  12:45 óra, Szeged, aut. áll. érkezik  

 14:28 óra. 
 

 

5287 Kiskunhalas – Jánoshalma – Mélykút – Bácsalmás autóbuszvonalon 
 

612 sz. járat (Bácsalmás, aut. áll. indul X 13:25 óra, Mélykút, aut. vt. indul X 13:40 óra, 

Kiskunhalas, aut, áll. érkezik X 14:25 óra) 5 perccel később közlekedik, Bácsalmás, aut. áll. indul 

X 13:30 óra, Mélykút, aut. vt. indul X 13:45 óra, Kiskunhalas, aut, áll. érkezik X 14:30 óra. 

 
 
 
 
Jelmagyarázat: 

 naponta 

X munkaszüneti napok kivételével naponta 

 szabad- és munkaszüneti napokon 

+ munkaszüneti napokon 

65 hetek első tanítási napját megelőző napokon 

 

 
 

 

 
Szeged, 2018. március 5.   DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 


