
 

 
 

DDKK 3/2017-2018 
 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
 

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2017/2018. évi Somogy, 
Baranya és Tolna megyei autóbusz menetrendhez 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2018. június 16-tól – szombattól – az 
alábbi országos és regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe: 

5434[Szekszárd–]Bonyhád – Nagymányok – Izmény – Kárász autóbuszvonalon 
- a 658 sz. járat Váralja - Bonyhád között változatlanul, Bonyhád, autóbusz-
állomásról 5 perccel később közlekedik. (Váralja, fordulótól 6:40 órakor indul és 
Szekszárdra 7:50 órakor érkezik). 

5436[Szekszárd–]Hőgyész – Tamási – Iregszemcse autóbuszvonalon 
- a 879 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Regöly, autóbusz-váróteremtől 21:30 
órakor indul és Tamásiba 21:57 órakor érkezik), 
- a 939 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Hőgyész, autóbusz-váróteremtől 23:00 
órakor indul és Regölybe 23:18 órakor érkezik),  
- a 952 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Tamási, Philipstől 22:30 órakor indul és 
Hőgyészre 23:00 órakor érkezik). 

5440 Szekszárd – Harc – Kölesd – Gyönk autóbuszvonalon 
- a 455 sz. járat csak iskolai előadási napokon közlekedik. (Szekszárd, autóbusz-
állomásról 14:25 órakor indul és Kölesdre 15:00 órakor érkezik), 
- a 620 sz. járat csak iskolai előadási napokon közlekedik. (Gyönk, autóbusz-
állomásról 6:25 órakor indul és Szekszárdra 7:17 órakor érkezik), 
- a 612 sz. járat Sióagárd település érintése nélkül közlekedik. (Gyönk, autóbusz-
állomásról 20:25 órakor indul és Szekszárdra 21:17 órakor érkezik). 

5475 Bonyhád – Mőcsény – Bátaszék autóbuszvonalon 
- a 775 sz. járat csak iskolai előadási napokon közlekedik. (Bonyhád, autóbusz-
állomásról 14:45 órakor indul és Kismórágyra 15:27 órakor érkezik), 
- új 773 sz. járatot állítunk forgalomba tanszünetben munkanapokon Bonyhád - 
Kismórágy viszonylatban. (Bonyhád, autóbusz-állomásról 14:40 órakor indul és 
Kismórágyra 15:22 órakor érkezik). 

5490 Bonyhád – Lengyel autóbuszvonalon 
- a 857 sz. járat csökkentett menetidővel közlekedik. (Bonyhád, autóbusz-állomásról 
17:40 órakor indul és Nagyvejkére 18:05 órakor érkezik), 
- új 854 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Nagyvejke – Aparhant 
viszonylatban. (Nagyvejke, községházától 18:07 órakor indul és Aparhantra 18:15 
órakor érkezik). 

5502 (8247)(5246) [Dombóvár–]Tamási – Dunaföldvár – Kecskemét 
autóbuszvonalon 
- a 342 sz. járat Sáregres település érintése nélkül közlekedik (Cece, vasútállomásról 
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6:35 órakor indul és Tamásiba 7:28 órakor érkezik). 

5503 Dombóvár – Tamási autóbuszvonalon 
- az 547 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Dombóvár, autóbusz-állomásról 16:15 
órakor indul és Tamásiba 17:03 órakor érkezik). Ezzel egyidejűleg 

6011 Siófok – Dombóvár – Kaposvár – Barcs autóbuszvonalon 
- új 206 sz. járatszám alatt nyári tanszünetben munkanapokon Kaposvár – 
Dombóvár viszonylattal kibővítve Tamási, vasútállomásig kerül meghirdetésre. 
(Kaposvár, autóbusz-állomásról 15:15 órakor indul és Tamásiba 17:03 órakor 
érkezik). 

5550 Tamási – Pincehely autóbuszvonalon 
- a 301 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Tamási, vasútállomásról 22:43 órakor 
indul és Pincehelyre 23:08 órakor érkezik), 
- a 304 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Pincehely, kórháztól 20:20 órakor indul és 
Tamásiba 20:45 órakor érkezik).  

5555(8248) Tamási – Pincehely – Kisszékely – Simontornya – Cece 
autóbuszvonalon 
- a 781 sz. járat közlekedését tanszünetben munkanapokra is kiterjesztjük. 
(Simontornya, autóbusz-váróteremtől 6:20 órakor indul és Cecére 6:32 órakor 
érkezik), 
- a 442 sz. járat útvonalát Cece – Simontornya viszonylattal kibővítjük. (Cece, 
vasútállomásról 6:35 órakor indul és Tamásiba 7:30 órakor érkezik). 

5560 Gyönk – Keszőhidegkút-Gyönk vá. – Pincehely autóbuszvonalon 
- a 794 sz. járat 7 perccel korábban közlekedik. (Keszőhidegkút-Gyönk, 
vasútállomásról 17:08 órakor indul és Gyönkre 17:18 órakor érkezik), 
- a 792 sz. járat 7 perccel korábban közlekedik. (Keszőhidegkút-Gyönk, 
vasútállomásról 17:08 órakor indul és Gyönkre 17:18 órakor érkezik). 

5561 Gyönk – Udvari – Miszla autóbuszvonalon 
- az 541 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Udvari, autóbusz-váróteremtől 4:55 
órakor indul és Miszlára 5:07 órakor érkezik), 
- az 531 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Udvari, autóbusz-váróteremtől 6:35 
órakor indul és Miszlára 6:47 órakor érkezik), 
- az 549 sz. járat Udvari település érintésével közlekedik. (Gyönk, aut. áll.-ról 17:50 
órakor indul és Miszla, fordulóhoz 18:15 órakor érkezik), 
- az 570 sz. járat 10 perccel korábban és Udvari település érintésével közlekedik. 
(Miszla, fordulótól 4:58 órakor indul és Gyönk, aut.áll.-ra 5:24 órakor érkezik), 
- az 598 sz. járat 8 perccel korábban és Udvari település érintésével közlekedik. 
(Miszla, fordulótól 6:40 órakor indul és Gyönk, aut. áll.-ra 7:06 órakor érkezik), 
- az 552 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Miszla, fordulótól 18:08 órakor indul és 
Udvariba 18:20 órakor érkezik). 

5572 Tamási – Fornád – Fürged autóbuszvonalon 
- az 546 sz. járat 90 perccel korábban közlekedik. (Fürged, autóbusz-váróteremtől 
11:35 órakor indul és Tamásiba 12:07 órakor érkezik). 

5575 Tamási – Értény – Törökkoppány autóbuszvonalon 
- a 821 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Tamási, vasútállomásról 4:45 órakor indul 
és Páriba 4:58 órakor érkezik), 
- a 822 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Pári, községházától 5:00 órakor indul és 
Tamásiba 5:19 órakor érkezik). Ezzel egyidejűleg 
- a 860 sz. járat 15 perccel korábban és Pári település érintésével közlekedik. 
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(Törökkoppány, községházától 4:10 órakor, Pári, községházától 5:00 órakor indul és 
Tamásiba 5:18 órakor érkezik). 

5578 Siófok – Tab – Iregszemcse – Felsőnyék autóbuszvonalon 
- a 667 sz. járat csak szabadnapokon közlekedik, forgalmát Tab – Iregszemcse 
viszonylatban megszüntetjük. (Iregszemcse, községházától 6:33 órakor indul és 
Felsőnyékre 6:57 órakor érkezik),  
- a 661 sz. járat közlekedését Tab – Iregszemcse viszonylatban megszüntetjük, 
Iregszemcse, községházától 3 perccel később és csökkentett menetidővel 
közlekedik. (Iregszemcse, községházától 14:35 órakor indul és Magyarkeszibe 14:45 
órakor érkezik), 
- a 663 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Tab, autóbusz-állomásról 22:03 órakor 
indul és Felsőnyékre 23:00 órakor érkezik), 
- az 560 sz. járat közlekedését Iregszemcse – Tab viszonylatban megszüntetjük és 
csökkentett menetidővel közlekedik. (Magyarkeszi, községházától 4:45 órakor indul 
és Iregszemcsére 4:55 órakor érkezik), 
- az 566 sz. járat csak szabadnapokon közlekedik, forgalmát Iregszemcse – Tab 
viszonylatban megszüntetjük. (Felsőnyék, Marx krt-től 4:35 órakor indul és 
Iregszemcsére 4:59 órakor érkezik),  
- az 570 sz. járat közlekedését Iregszemcse – Tab viszonylatban megszüntetjük és 
csökkentett menetidővel közlekedik. (Magyarkeszi, községházától 12:50 órakor indul 
és Iregszemcsére 13:00 órakor érkezik),  
- az 562 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Felsőnyék, Marx krt-től 20:35 órakor 
indul és Tabra 21:27 órakor érkezik). 

5580 Tamási – Iregszemcse – Daránypuszta – Tab autóbuszvonalon 
- a 105 sz. járat forgalmát Iregszemcse – Tab viszonylatban megszüntetjük.  
(Tamási, vasútállomásról 20:45 órakor indul és Iregszemcsére 21:00 órakor érkezik), 
- a 125 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Tamási, vasútállomásról 20:48 órakor 
indul és Tabra 21:27 órakor érkezik), 
- a 120 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Tab, autóbusz-állomásról 6:03 órakor 
indul és Iregszemcsére 6:27 órakor érkezik), 
- a 126 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Tab, autóbusz-állomásról 22:03 órakor 
indul és Tamásiba 22:41 órakor érkezik), 
- a 106 sz. járat forgalmát Tab – Iregszemcse viszonylatban megszüntetjük, 
Iregszemcse, községházától 89 perccel korábban közlekedtetjük. (Iregszemcse, 
községházától 21:03 órakor indul és Tamásiba 21:13 órakor érkezik). 

5600 Pécs – Orfű – Abaliget autóbuszvonalon 
- a 14 sz. járat iskolai előadási napok helyett munkanapokon közlekedik (Abaliget, 
faluháztól 6:45 órakor indul és Pécsre 7:22 órakor érkezik), 
- a 13 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Pécs, autóbusz-állomásról 22:40 
órakor indul és Abaligetre 23:41 órakor érkezik), 
- új 3 sz. járatot közlekedtetünk a nyári tanszünetben szabad és munkaszüneti 
napokon. A járat Pécs, autóbusz-állomásról 22:40 órakor indul és Orfű(Tekeres), 
fordulóhoz 23:22 órakor érkezik, 
- új 2 sz. járatot közlekedtetünk a nyári tanszünetben szabad és munkaszüneti 
napokon. A járat Orfű(Tekeres), fordulótól 23:25 órakor indul és Pécsre 0:07 órakor 
érkezik, 
- a 24 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Abaliget, faluháztól 23:45 órakor indul 
és Pécsre 0:22 órakor érkezik). 

5603 Pécs – Abaliget – Bakóca autóbuszvonalon 
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- a 10 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Husztót, bejárati úttól 4:05 órakor 
indul Pécsre 5:16 órakor érkezik). 

5605 Pécs – Oroszló – Sásd [-Szágy/Gödre] autóbuszvonalon 
- a 13, 5, 15, 9, 3, 11, 17, 1, 2, 16, 14, 6, 18, 20, 12 sz. járatok Magyarszék, Kossuth 
L. utca megállóhelyen megállnak. 

5625 Pécs – Pécsvárad – Bonyhád autóbuszvonalon 
- a 127 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, autóbusz-állomásról 14:00 órakor 
indul és Pécsvárad, kollégiumhoz 14:30 órakor érkezik), 
- a 112 sz. járat munkanapok helyett csak iskolai előadási napokon közlekedik 
(Pécsvárad, kollégiumtól 14:40 órakor indul és Pécsre 15:10 órakor érkezik), 
- a 110 sz. járat iskolai előadási napok helyett munkanapokon közlekedik 
(Pécsvárad, kollégiumtól 14:45 órakor indul és Pécsre 15:15 órakor érkezik). 

5628 Pécs – Pécsvárad – Erdősmecske – Görcsönydoboka autóbuszvonalon 
- új 11 sz. járatot állítunk forgalomba. A járat munkanapokon 14:00 órakor indul és 
Erdősmecskére 14:52 órakor érkezik. 

5650(5319) Baja – M6-M60/Mohács – Pécs autóbuszvonalon 
- a 2 sz. járat Kozármisleny, Kinizsi u. megállóhelyen 5:25 órakor le- és felszálló 
utasok részére áll meg (Pécs, autóbusz-állomásról 5:15 órakor indul és Bajára 7:25 
órakor érkezik). 

5655 Pécs – Egerág – Újpetre autóbuszvonalon 
- új 75 sz. járatot közlekedtetünk szabad és munkaszüneti napokon Pécsről Szemely 
betéréssel Egerágra (Pécs, autóbusz-állomásról 19:30 órakor indul és Egerágra 
20:05 órakor érkezik). 

5658 Pécs – Újpetre – Siklós autóbuszvonalon 
- a 39 sz. járat Szemely, Egerág betérés nélkül, Kisherend, Kiskassa, Peterd 
betéréssel és csökkentett menetidővel közlekedik (Pécs, autóbusz-állomásról 19:30 
órakor indul és Vokányba 20:33 órakor érkezik). 

5673 [Pécs –] Baksa – Vajszló – Kórós autóbuszvonalon 
- Baksa, temető elnevezéssel új megállóhely került a menetrendbe. 
- a 21 sz. járat 30 perccel korábban és Vajszló, autóbusz-váróteremig 
meghosszabbítva közlekedik. Ennek megfelelően a járat Pécs, autóbusz-állomásról 
11:00 órakor indul és Vajszlóra 11:54 órakor érkezik, 
- a 20 sz. járatot Vajszló, autóbusz-váróteremtől indítjuk és Bogádmindszent – Pécs 
között 1 perccel később közlekedik. Ennek megfelelően a járat Vajszló, autóbusz-
váróteremtől 12:05 órakor indul és Pécsre 13:08 órakor érkezik. 

5674 [Pécs –] Baksa – Siklósbodony – Vajszló autóbuszvonalon 
- Baksa, temető elnevezéssel új megállóhely került a menetrendbe. 

5676 Pécs – Baksa – Vajszló – Sellye autóbuszvonalon 
- Baksa, temető elnevezéssel új megállóhely került a menetrendbe. 
- az 5 sz. járat Páprád, Arany János u. megállóhelyen 7:26 órakor megáll (Pécs, 
autóbusz-állomásról 6:45 órakor indul és Sellyére 7:45 órakor érkezik). 

5679 Pécs – Zók– Szentlőrinc – Pécsbagota autóbuszvonalon 
- az 1 sz. járat tanév tartama alatt munkanapokon helyett munkanapokon közlekedik 
(Pécs, autóbusz-állomásról 6:35 órakor indul és Pécsbagotára 8:10 órakor érkezik). 

5710 Komló – Szászvár – Bonyhád autóbuszvonalon 
- a 26 sz. járat Komló, Közösségek háza elnevezésű megállóhelyen megáll. 
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5718 Pécsvárad – Erdősmecske autóbuszvonalon 
- a 17 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécsvárad, Szentháromság térről 14:32 
órakor indul Erdősmecskére 14:52 órakor érkezik), 
- a 18 sz. járat iskolai előadási napok helyett munkanapokon közlekedik 
(Erdősmecske, községházától 14:57 órakor indul és Pécsváradra 15:20 órakor 
érkezik). 

5816 Mohács – Villány – Szigetvár autóbuszvonalon 
- a 3 sz. járat Mohács, autóbusz-állomás – Siklós, autóbusz-állomás között 
változatlanul, Siklós, autóbusz-állomás – Harkány, autóbusz-állomás között 8 perccel 
később, Harkány, autóbusz-állomás – Szigetvár, autóbusz-állomás között változatlan 
menetrend szerint közlekedik (Mohács, autóbusz-állomásról 6:10 órakor indul Siklós, 
autóbusz-állomásra 7:17 órakor érkezik és 7:25 órakor indul, Harkány, autóbusz-
állomásra 7:33 órakor érkezik és 7:40 órakor indul és Szigetvárra 9:31 órakor 
érkezik). 

5833 Siklós – Old – Beremend – Kásád autóbuszvonalon 
- a 14 sz. járat munkanapokon közlekedik (Beremend, fordulótól 12:25 órakor indul 
és Siklósra 13:08 órakor érkezik). 

5850 Sellye – Felsőszentmárton autóbuszvonalon 
- az 1 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Sellye, autóbusz-váróteremtől 7:10 
órakor indul és Felsőszentmártonba 7:57 órakor érkezik). 

5886 Szentlőrinc – Szentlőrinc, Tarcsapuszta – Pécsbagota autóbuszvonalon 
- a 7 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Szentlőrinc, vasútállomásról 7:50 órakor indul 
és Pécsbagotára 8:09 órakor érkezik). 

5905 [Kaposvár–] Mernye – Fonyód autóbuszvonalon 
- a 753 sz. járat csak tanév tartama alatt szabadnapokon közlekedik (Kaposvár, 
autóbusz-állomásról 09:30 órakor indul és Balatonlellére 11:01 órakor érkezik), 
- új 783 sz. gyorsított járatot állítunk forgalomba nyári tanszünetben szabadnapokon 
Kaposvárról Balatonmáriafürdőre (Kaposvár, autóbusz-állomásról 09:30 órakor indul 
és Balatonmáriafürdőre 11:35 órakor érkezik). 

5913 [Kaposvár–] Tab – Törökkoppány autóbuszvonalon 
- a 360 sz. járat Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, autóbusz-állomásig közlekedik 
(Törökkoppány, kh.-tól 04:47 órakor indul és Tab, autóbusz-állomásra 05:24 órakor 
érkezik), 
- a 372 sz. járat csak munkanapokon és Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, autóbusz-
állomásig közlekedik (Törökkoppány, kh.-tól 20:31 órakor indul és Tab, autóbusz-
állomásra 21:24 órakor érkezik),  
- a 379 sz. járat csak munkanapokon és Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, autóbusz-
állomástól közlekedik (Tab, autóbusz-állomástól 22:10 órakor indul és Törökkoppány, 
kh.-tól 23:03 órakor érkezik),  
- a 380 sz. járat 10 perccel később közlekedik és menetidején 5 perc csökkentést 
hajtunk végre (Törökkoppány, kh.-tól 04:53 órakor indul és Tab, autóbusz-állomásra 
05:25 órakor érkezik). 

5914 [Kaposvár –] Igal – Törökkoppány – Tab autóbuszvonalon 
- a 248 sz. járat menetidején 5 perc csökkentést hajtunk végre Törökkoppány – Igal 
között (Tab, autóbusz-állomásról 07:10 órakor, Törökkoppány, kh.-tól 07:49 órakor, 
és Igal postától 08:27 órakor indul, Kaposvárra változatlanul 09:05 órakor érkezik), 
- 235 sz. járat Igal, fürdőtől 5 perccel később indul és menetidején Igal – Miklósi 
elágazó között 5 perc csökkentést hajtunk végre (Kaposvár, autóbusz-állomásról 
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14:00 órakor, Igal, fürdőtől 14:55 órakor indul és Miklósi elágazótól 15:31 órakor 
indul. A járat Tabra változatlanul16:15 órakor érkezik).  

5916 Kaposvár – Igal – Tab – Siófok autóbuszvonalon 
- a 622 sz. járat 5 perccel később indul és menetidején 5 perc csökkentést hajtunk 
végre (Andocs, templomtól 06:30 órakor indul és Kaposvárra 07:25 órakor érkezik), 
- a 733 sz. járat csak Tab – Siófok viszonylatban közlekedik (Tab, autóbusz-
állomásról 12:40 órakor indul és Siófokra 13:48 órakor érkezik). 

5917 Kaposvár – Igal – Tab – Ságvár – Siófok autóbuszvonalon 
- új 131 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Kaposvár – Tab – Ságvár – 
Siófok viszonylatban (Kaposvár, autóbusz-állomásról 11:15 órakor Tabról 12:40 
órakor indul és Siófokra 13:28 órakor érkezik).  

5925 Kaposvár – Mosdós – Dombóvár autóbuszvonalon 
- a 672 sz. járat közlekedését nyári tanszünetben munkanapokra is kiterjesztjük 
(Dombóvár, autóbusz-állomásról 13:30 órakor indul és Kaposvárra 14:25 órakor 
érkezik). 

5940 Kaposvár – Simonfa – Bőszénfa autóbuszvonalon 
- a 468 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Bőszénfa, műv. otthontól 6:05 órakor 
indul és Kaposvárra 6:45 órakor érkezik). 

5985 Kaposvár – Somogyjád – Alsóbogát – Osztopán autóbuszvonalon 
- a 253 sz. járat 20 perccel korábban közlekedik (Kaposvár, autóbusz-állomásról 
06:50 órakor indul és Osztopánba 07:48 órakor érkezik). 

6015 Siófok – Ságvár – Tab autóbuszvonalon 
- a 336 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Tab, autóbusz-állomásról 12:37 órakor 
indul és Siófokra 13:25 órakor érkezik).  

6016 Siófok – Zamárdi – Balatonendréd – Lulla – Tab autóbuszvonalon 
- a 889 sz. járat Tab, Munkás u. 28. érintése nélkül Tab, autóbusz-állomásig 
közlekedik (Siófok, autóbusz-állomásról 20:15 órakor indul és Tab, autóbusz-
állomásra 21:24 órakor érkezik), 
- a 892 sz. járat Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, autóbusz-állomástól közlekedik, és 
nem érinti a Munkás u. 28. megállóhelyet (Tab, autóbusz-állomásról 22:20 órakor 
indul és Balatonendréd, alsóhoz 22:55 órakor érkezik), 
- a 766 sz. járat Tab, Munkás u. 28. megállóhely érintése nélkül közlekedik (Tab, 
autóbusz-állomástól 14:05 órakor indul és Lulla, községházhoz 14:28 órakor érkezik), 
- a 855 sz. járat Tab, Munkás u. 28. megállóhely érintése nélkül közlekedik (Siófok, 
autóbusz-állomástól 12:25 órakor indul és Tab, autóbusz-állomáshoz 13:23 órakor 
érkezik), 
- a 773 sz. járat 110 perccel korábban és Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, autóbusz-
állomásig közlekedik (Lulla, Jabapusztáról 19:10 órakor indul és Tab, autóbusz-
állomásra 19:35 órakor érkezik), 
- a 798 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Tab, autóbusz-állomásról 22:20 órakor 
indul és Lulla, Jabapusztához 22:45 órakor érkezik). 

6018 Siófok – Tab – Törökkoppány – Fiad autóbuszvonalon 
- a 346 sz. járat Tab, Munkás u. 28. helyett csak Tab, autóbusz-állomásig közlekedik 
(Somogydöröcske, mg. teleptől 12:30 órakor indul és Tab, autóbusz-állomásra 13:24 
órakor érkezik), 
- a 359 sz. járat 25 perccel később közlekedik (Tab, autóbusz-állomástól 18:35 
órakor indul és Törökkoppány, kh.-hoz 19:10 órakor érkezik), 
- a 345 sz. járat Törökkoppányban lévő 15 perces kiállását 14 percre csökkentjük 
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(Siófok, autóbusz-állomástól 14:05 órakor indul és Törökkoppány, kh.-hoz 15:35 
órakor érkezik, onnan 15:36 órakor indul tovább és Bonnyapuszta, fiadi elágazóhoz 
16:08 órakor érkezik). 

6056 Tab – Tengőd – Iregszemcse autóbuszvonalon 
- a 740 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Tab, autóbusz-állomástól 05:28 órakor 
indul és Tab, Munkás u. 28-hoz 05:30 órakor érkezik), 
- a 741 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Tab, Kossuth u. 28.-tól 06:10 órakor 
indul és Tab, autóbusz-állomásra 06:12 órakor érkezik), 
- a 765 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Tab, Munkás u. 28.-tól 14:10 órakor indul 
és Tab, autóbusz-állomáshoz 14:12 órakor érkezik). 

6058 Tab – Tengőd – Bedegkér autóbuszvonalon 
- a 846 sz. járat csak iskolai előadások napján közlekedne és menetidején 5 perc 
gyorsítást hajtunk végre (Bedegkér, iskolától 12:36 órakor indul és Tab, Munkás 
utcához 13:20 órakor érkezik), 
- új 886 sz. járatot állítanánk forgalomba tanszünetben munkanapokon Bedegkér – 
Tab, autóbusz-állomás között a Munkás u. 28. megállóhely érintése nélkül 
(Bedegkér, iskolától 12:36 órakor indul és Tab, autóbusz-állomásra 13:20 órakor 
érkezne), 
- a 695 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Tab, Munkás u. 28-tól 14:10 órakor indul 
és Tab, Kossuth Lajos utcához 14:13 órakor érkezik), 
- a 872 sz. járat csak munkanapokon közlekedik és Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, 
autóbusz-állomásig közlekedik (Bedegkér, iskolától 20:46 órakor indul és Tab, 
autóbusz-állomáshoz 21:22 órakor érkezik),  
 - a 879 sz. járat csak munkanapokon közlekedik és Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, 
autóbusz-állomástól indul, nem érinti a Munkás u. 28. megállóhelyet (Tab, autóbusz-
állomástól 22:10 órakor indul és Bedegkér, iskolához 22:48 órakor érkezik),  
- a 862 sz. járat csak munkanapokon közlekedik (Bedegkér, iskolától 22:52 órakor 
indul és Somogyegresre 22:59 órakor érkezik) 
- új 892 sz. járatot állítunk forgalomba szabadnapokon Bedegkér, iskolától 20:46 
órakor, amely Somogyegresre 20:53 órakor érkezik.  

6070 Tab – Kapoly – Andocs autóbuszvonalon 
- a 687 sz. járat Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, autóbusz-állomástól közlekedik, és 
nem érinti a Munkás u. 28. megállóhelyet (Tab, autóbusz-állomástól 21:48 órakor 
indul és Kapoly, aut. vt.-hez 21:59 órakor érkezik), 
- a 684 sz. járat Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, autóbusz-állomásig közlekedik, és 
nem érinti a Munkás u. 28. megállóhelyet (Kapoly, aut. vt.-től 22:05 órakor indul és 
Tab, autóbusz-állomáshoz 22:16 órakor érkezik), 
- az 570 sz. járat 5 perccel korábban indul és Zala, Bótapuszta érintésével közlekedik 
(Somogymeggyes, iskolától 04:55 órakor, Zala, Bótapusztáról 05:19 órakor indul és 
Tab, autóbusz-állomáshoz 05:30 órakor érkezik), 
- a 671 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Tab, autóbusz-állomásról 05:00 órakor 
indul és Zala, Bótapusztára 05:09 órakor érkezik), 
- a 690 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Zala, Bótapusztáról 05:16 órakor indul és 
Tab, autóbusz-állomáshoz 05:25 órakor érkezik),  
- a 665 sz. járat Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, autóbusz-állomástól közlekedik, és 
nem érinti a Munkás u. 28. megállóhelyet (Tab, autóbusz-állomástól  14:15 órakor 
indul és Andocs, templomhoz 14:56 órakor érkezik), 
- a 696 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Tab, Kossuth L. utcától 14:18 órakor indul 
és Tab, autóbusz-állomásra 14:20 órakor érkezik). 
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6071 Tab – Andocs – Karád – Balatonboglár – Fonyód autóbuszvonalon 
- a 823 sz. járat 6 perccel korábban közlekedik és menetidején 6 perc növelést 
hajtunk végre (Karád, temetőtől 06:15 órakor indul és Fonyódra 07:15 órakor 
érkezik), 
- a 872 sz. járat menetidején 2 perc csökkentést hajtunk végre (Balatonlelle, v.mh.-tól 
20:15 órakor indul és Karád, temetőhöz 20:51 órakor érkezik), 
- a 862 sz. járat csak munkanapokon közlekedik (Karád, Kárpát utcától 20:24 órakor 
indul és Tab, Munkás u. 28-hoz 21:25 órakor érkezik),  
- a 869 sz. járat csak munkanapokon közlekedik (Tab, Munkás u. 28.-tól 22:10 órakor 
indul és Karád, Kárpát utcához 23:11 órakor érkezik),  
- a 820 sz. járat Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, autóbusz-állomásig közlekedik, és 
nem érinti a Munkás u. 28. megállóhelyet (Karád, Kárpát u.-tól 04:20 órakor indul és 
Tab, autóbusz-állomáshoz 05:24 órakor érkezik),  
- a 863 sz. járat Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, autóbusz-állomástól közlekedik, és 
nem érinti a Munkás u. 28. megállóhelyet (Tab, autóbusz-állomástól 06:12 órakor 
indul és Karád, kh.-hoz 06:59 órakor érkezik), 
- a 826 sz. járat Tab, Munkás u. 28. helyett Tab, autóbusz-állomásig közlekedik, és 
nem érinti a Munkás u. 28 megállóhelyet (Balatonlelle, v.mh.-tól 12:10 órakor indul és 
Tab, autóbusz-állomáshoz 13:24 órakor érkezik), 
- a 836 sz. járat Tab, Munkás u. 28. megállóhely érintése nélkül közlekedik (Fonyód, 
vá.-tól 12:02 órakor indul és Tab, autóbusz-állomáshoz 13:23 órakor érkezik). 

6072 Tab – Pusztaszemes – Bálványos – Balatonföldvár autóbuszvonalon 
- a 102 sz. járat csak munkanapokon és Tab, Munkás u. 28. megállóhely érintése 
nélkül (Balatonföldvár, vá.-tól 04:34 órakor indul és Tab, autóbusz-állomáshoz 05:25 
órakor érkezik), 
- a 101 sz. járat Tab, Munkás utca 28. megállóhely érintése nélkül közlekedik (Tab, 
autóbusz-állomástól 06:10 órakor indul és Balatonföldvárra 06:43 órakor érkezik), 
- a 104 sz. járat csak munkanapokon és Tab, Munkás utca 28. megállóhely érintése 
nélkül közlekedik (Balatonföldvár, vá.-tól 12:52 órakor indul és Tabra 13:25 órakor 
érkezik), 
- a 103 sz. járat csak munkanapokon és Tab, Munkás utca 28. megállóhely érintése 
nélkül közlekedik (Tab, autóbusz-állomásról 14:10 órakor indul és Balatonföldvárra 
14:43 órakor érkezik), 
- a 106 sz. járat csak munkanapokon és Tab, Munkás u. 28. megállóhely érintése 
nélkül közlekedik (Balatonföldvár, vá.-tól 20:34 órakor indul és Tabra 21:25 órakor 
érkezik), 
- a 105 sz. járat csak munkanapokon és Tab, Munkás u. 28. megállóhely érintése 
nélkül közlekedik (Tab, autóbusz-állomásról 22:10 órakor indul és Balatonföldvárra 
22:56 órakor érkezik), 
- a 107 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Tab, autóbusz-állomástól 06:10 órakor 
indul és Balatonföldvárra 07:09 órakor érkezik). 

6100 Nagyatád – Segesd – Böhönye autóbuszvonalon 
- a 654 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Böhönye, központból 16:03 órakor 
indul és Nagyatádra 16:35 órakor érkezik). 
 
Kellemes utazást kíván a 
 

                            Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
 

Kaposvár, 2018. június 5. 


