
 

 
 

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 



2 

 

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). 
 
Kellemes utazást kíván a 
 

                            Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
 

Kaposvár, 2018. június 5. 
 


