
 

 
 

DDKK 4/2015-2016 
 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
 

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiad ott 2015/2016. évi Tolna 
megyei autóbusz menetrendhez 

 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2016. június 16-ától  – csütörtöktől – 
kezdődően az alábbi regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe: 
 
1125 Budapest – Dunaújváros - Szekszárd autóbuszvonalon 

- új 211 sz.  járatot állítunk forgalomba a hetek első iskolai előadási napját 
megelőző munkaszüneti napokon Budapest - Szekszárd viszonylatban. 
(Budapestről 19:05 órakor indul és Szekszárd, autóbusz állomásra 21:00 
órakor érkezik). 

 
5400 Szekszárd – Tolna – Paks autóbuszvonalon 

- új 535 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Szekszárd – 
Paks viszonylatban. (Szekszárd, autóbusz - állomásról 6:10 órakor indul és 
Paks, autóbusz-állomásra 7:10 órakor érkezik), 

- új 531 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Szekszárd – 
Tolna viszonylatban. (Szekszárd, autóbusz - állomásról 13:20 órakor indul és 
Tolna, Szent István térhez 13:40 órakor érkezik), 

- új 508 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tolna – 
Szekszárd viszonylatban. (Tolna, újteleptől 7:20 órakor indul és Szekszárd, 
autóbusz - állomásra 7:37 órakor érkezik), 

- új 506 sz.  járatot állítunk forgalomba munkanapokon Tolna – Szekszárd 
viszonylatban. (Tolna, Szent István térről 6:50 órakor indul és Szekszárd, 
autóbusz - állomásra 7:13 órakor érkezik), 

- új 836 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tolna – 
Szekszárd viszonylatban. (Tolna, Szent István térről 7:25 órakor indul és 
Szekszárd, autóbusz - állomásra 7:50 órakor érkezik), 

- új 532 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tolna – 
Szekszárd viszonylatban. (Tolna, Szent István térről 13:45 órakor indul és 
Szekszárd, Műszergyár megállóhoz 14:01 órakor érkezik), 

-  új 534 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tolna – 
Szekszárd viszonylatban. (Tolna, Szent István térről 14:35 órakor indul és 
Szekszárd, autóbusz - állomásra 14:58 órakor érkezik), 

- új 536 sz.  járatot állítunk forgalomba munkanapokon Fadd - Tolna 
viszonylatban. (Fadd, autóbusz-váróteremtől 17:00 órakor indul és Tolna, 
Szent István térhez 17:07 órakor érkezik). 
 

5402 Szekszárd – Tolna – Fadd – Dombori autóbuszvonalon 
- új 715 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Szekszárd – 

Tolna viszonylatban. (Szekszárd, autóbusz – állomásról 6:35 órakor indul és 
Tolna, Szent István térhez 6:50 órakor érkezik), 
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- új 750 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Fadd – 
Szekszárd viszonylatban. (Fadd, autóbusz-váróteremtől 7:25 órakor indul és 
Szekszárd, autóbusz-állomásra 7:59 órakor érkezik), 

- új 746 sz.  járatot állítunk forgalomba munkanapokon Tolna – Szekszárd 
viszonylatban. (Tolna, Szent István térről 7:50 órakor indul és Szekszárd, 
autóbusz-állomásra 8:13 órakor érkezik). 
 

5408 Tolna – Mözs autóbuszvonalon 
- új 106 sz.  járatot állítunk forgalomba munkanapokon Mözs – Tolna 

viszonylatban. (Mözs, Szent István u. 84-től 6:35 órakor indul és Tolna, Szent 
István térre 6:47 órakor érkezik), 

- új 107 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tolna 
városában. (Tolna, gimnáziumtól 8:12 órakor indul és Tolna, Szent István 
térhez 8:15 órakor érkezik). 

 
5410 Szekszárd – Paks – Dunaföldvár  autóbuszvonalon 

- új  121 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek utolsó iskolai előadási napján 
Szekszárd – Paks viszonylatban.(Szekszárd, autóbusz – állomásról 14:15 
órakor indul és Paks, autóbusz – állomásra 15:00 órakor érkezik), 

- új  128 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Paks – Szekszárd 
viszonylatban. (Paks, autóbusz – állomásról 6:25 órakor indul és Szekszárd, 
autóbusz – állomásra 7:10 órakor érkezik), 

- új  112 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek utolsó iskolai előadási napján 
Paks – Szekszárd viszonylatban. (Paks, autóbusz – állomásról 13:30 órakor 
indul és Szekszárd, autóbusz – állomásra 14:11 órakor érkezik). 
 

5415 Szekszárd – Decs – Bátaszék autóbuszvonalon 
- új 823 sz.  járatot állítunk forgalomba munkanapokon Szekszárd – Őcsény 

viszonylatban. (Szekszárd, autóbusz – állomásról 12:25 órakor indul és 
Őcsény, autóbusz fordulóhoz 12:36 órakor érkezik), 

- új 817 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Szekszárd – 
Őcsény viszonylatban. (Szekszárd, autóbusz – állomásról 14:15 órakor indul 
és Őcsény, autóbusz fordulóhoz 14:29 órakor érkezik), 

- új 952 sz.  járatot állítunk forgalomba munkanapokon Őcsény – Szekszárd 
viszonylatban. (Őcsény, autóbusz fordulótól 12:40 órakor indul és Szekszárd, 
autóbusz – állomásra 12:53 órakor érkezik), 

- új 814 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Őcsény – 
Szekszárd viszonylatban. (Őcsény, autóbusz fordulótól 14:35 órakor indul és 
Szekszárd, autóbusz – állomásra 14:49 órakor érkezik). 
 

5425 Szekszárd – Alsónána – Bátaszék – Dunaszekcs ő autóbuszvonalon 
- új 745 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadások napján a hetek utolsó 

iskolai előadási napja kivételével Szekszárd - Alsónyék viszonylatban. 
(Szekszárd, autóbusz – állomásról 16:05 órakor indul és Alsónyék, Vasút 
utcához 16:32 órakor érkezik), 

- új 670 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadások napján a hetek utolsó 
iskolai előadási napja kivételével Alsónyék – Szekszárd viszonylatban. 
(Alsónyék, Vasút utcától 16:35 órakor indul és Szekszárd, autóbusz-állomásra 
16:59 órakor érkezik). 
 

5430 Szekszárd – Kakasd – Bonyhád autóbuszvonalon 
- új  435 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Szekszárd – Kakasd 

viszonylatban. (Szekszárd, autóbusz - állomásról 16:25 órakor indul és 
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Kakasd, autóbusz – váróteremhez 16:45 órakor érkezik). 
 

5435 Szekszárd – Zomba – H őgyész autóbuszvonalon 
- új  958 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek utolsó iskolai előadási napján 

Hőgyész – Szekszárd viszonylatban.(Hőgyész, autóbusz - váróteremtől 14:50 
órakor indul és Szekszárd, autóbusz - állomásra 15:32 órakor érkezik). 

 
5436 [Szekszárd –] H őgyész – Tamási – Iregszemcse autóbuszvonalon  

- az 523 sz. járat útvonalát Tamási, szolgáltatóházig meghosszabbítjuk. 
(Hőgyész, autóbusz - váróteremtől 11:00 órakor indul és Tamási, 
szolgáltatóházhoz 11:27 órakor érkezik). 

- új  229 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek utolsó iskolai előadási napján 
Hőgyész - Tamási viszonylatban. (Hőgyész, autóbusz - váróteremtől 16:25 
órakor indul és Tamási, vasútállomáshoz 16:50 órakor érkezik), 

- új  922 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek utolsó iskolai előadási napján 
Iregszemcse – Hőgyész viszonylatban.(Iregszemcse, községházától 15:40 
órakor indul és Hőgyész, autóbusz – váróteremhez 16:20 órakor érkezik). 

 
5438 [Szekszárd –] H őgyész – Dombóvár autóbuszvonalon  

- a 983 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. (Hőgyész, autóbusz-
állomásról 11:35 órakor indul és Mucsi, községházához 11:53 órakor érkezik). 

- új  437 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek utolsó iskolai előadási napján 
Hőgyész – Dombóvár viszonylatban.(Hőgyész, autóbusz - váróteremtől 15:25 
órakor indul és Dombóvár, autóbusz - állomásra 16:06 órakor érkezik). 
 

5440 Szekszárd – Harc – Kölesd – Gyönk autóbuszvonalon 
- a 680 sz. járat csak munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedik. 

(Sióagárd, községházától 5:40 órakor indul és Szekszárd, autóbusz-állomásra 
5:58 órakor érkezik). Ezzel egyidejűleg 

- új 672 sz. járatot állítunk forgalomba munkaszüneti napokon Sióagárd 
érintésével Harc – Szekszárd viszonylatban. (Harc, Diófási csárdától 5:30 
órakor indul és Szekszárd, autóbusz-állomásra 5:58 órakor érkezik). 

 
5448 Szekszárd – Szedres – Tengelic autóbuszvonalon 

- új 425 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Szekszárd - 
Tengelic viszonylatban. (Szekszárd, autóbusz – állomásról 5:40 órakor indul 
és Tengelic, sportpályához 6:19 órakor érkezik), 

- új 428 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tengelic - 
Szekszárd viszonylatban. (Tengelic, sportpályától 6:25 órakor indul és 
Szekszárd, autóbusz – állomásra 7:03 órakor érkezik). 
 

5450 Paks – Bölcske – Dunaföldvár autóbuszvonalon 
- új 109 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Paks – 

Madocsa viszonylatban. (Paks, autóbusz – állomásról 5:35 órakor indul és 
Madocsa, autóbusz – váróteremhez 5:55 órakor érkezik), 

- új 139 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Paks – 
Madocsa viszonylatban. (Paks, autóbusz – állomásról 14:40 órakor indul és 
Madocsa, autóbusz – váróteremhez 15:00 órakor érkezik), 

- új 114 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Madocsa – 
Paks viszonylatban. (Madocsa, autóbusz – váróteremtől 6:00 órakor indul és 
Paks, autóbusz – állomásra 6:20 órakor érkezik), 
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- új 104 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Madocsa – 
Paks viszonylatban. (Madocsa, autóbusz – váróteremtől 7:20 órakor indul és 
Paks, autóbusz – állomásra 7:40 órakor érkezik), 

- új 130 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Madocsa – 
Paks viszonylatban. (Madocsa, autóbusz – váróteremtől 15:05 órakor indul és 
Paks, autóbusz – állomásra 15:25 órakor érkezik). 
 

5455 Paks– Nagydorog autóbuszvonalon 
- új  733 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Paks – Nagydorog 

viszonylatban. (Paks, autóbusz – állomásról 13:00 órakor indul és Nagydorog 
vasútállomásra 13:25 órakor érkezik), 

- új 843 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadások napján a hetek utolsó 
iskolai előadási napja kivételével Paks – Pusztahencse viszonylatban. (Paks, 
autóbusz – állomásról 14:30 órakor indul és Pusztahencse iskolához 14:54 
órakor érkezik), 

- új 746 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Nagydorog – 
Paks viszonylatban. (Nagydorog, vasútállomásról 7:00 órakor indul és Paks, 
autóbusz – állomásra 7:32 órakor érkezik), 

- új 744 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadások napján a hetek utolsó 
iskolai előadási napja kivételével Pusztahencse – Paks viszonylatban. 
(Pusztahencse iskolától 14:57 órakor indul és Paks, autóbusz – állomásra 
15:17 órakor érkezik). 
 

5457(8291) Paks – Németkér – Cece  autóbuszvonalon 
- új  657 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Paks – 

Németkér–Hard viszonylatban. (Paks, autóbusz – állomásról 12:00 órakor 
indul és Németkér-Hardra 12:22 órakor érkezik). 
 

5475 Bonyhád – M őcsény – Bátaszék autóbuszvonalon 
- a 826 sz. járat menetidején 5 perc csökkentést hajtunk végre és közlekedése 

munkanapokról tanszünetben munkanapokra korlátozódik. (Bátaszék, 
autóbusz – váróteremtől 15:50 órakor indul és Bonyhád, autóbusz – állomásra 
16:24 órakor érkezik). Ezzel egyidejűleg 

- új 824 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Bátaszék – 
Bonyhád viszonylatban, Mórágy település érintésével (Bátaszék, autóbusz – 
váróteremtől 15:50 órakor indul és Bonyhád, autóbusz – állomásra 16:30 
órakor érkezik). 
 

5476 Bonyhád – Cikó autóbuszvonalon 
- a 923 sz. járat csak szabadnapok közlekedik. (Bonyhád, autóbusz – 

állomásról 5:55 órakor indul és Cikó, autóbusz – váróteremhez 6:08 órakor 
érkezik). Ezzel egyidejűleg  

- új 925 sz.  járatot állítunk forgalomba munkanapokon Bonyhád – Cikó 
viszonylatban. (Bonyhád, autóbusz – állomásról 5:50 órakor indul és Cikó, 
autóbusz – váróteremhez 6:03 órakor érkezik), 

- a 955 sz. járat csak iskolai előadási napokon és szabadnapokon közlekedik. 
(Bonyhád, autóbusz – állomásról 14:25 órakor indul és Cikó, autóbusz – 
váróteremhez 14:38 órakor érkezik). Ezzel egyidejűleg  

- új 927 sz.  járatot állítunk forgalomba tanszünetben munkanapokon Bonyhád – 
Cikó viszonylatban. (Bonyhád, autóbusz – állomásról 14:40 órakor indul és 
Cikó, autóbusz – váróteremhez 14:53 órakor érkezik), 
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- a 928 sz. járat csak szabadnapokon közlekedik. (Cikó, autóbusz – 
váróteremtől 6:10 órakor indul és Bonyhád, autóbusz – állomásra 6:23 órakor 
érkezik). Ezzel egyidejűleg 

- új 916 sz.  járatot állítunk forgalomba munkanapokon Cikó – Bonyhád 
viszonylatban. (Cikó, autóbusz – váróteremtől 6:05 órakor indul és Bonyhád, 
autóbusz – állomásra 6:18 órakor érkezik), 

- a 914 sz. járat csak iskolai előadási napokon és szabadnapokon közlekedik. 
(Cikó, autóbusz – váróteremtől 14:40 órakor indul és Bonyhád, autóbusz – 
állomásra 14:53 órakor érkezik). Ezzel egyidejűleg 

- új 920 sz.  járatot állítunk forgalomba tanszünetben munkanapokon Cikó – 
Bonyhád viszonylatban. (Cikó, autóbusz – váróteremtől 14:56 órakor indul és 
Bonyhád, autóbusz – állomásra 15:09 órakor érkezik), 
 

5485 Bonyhád – Nagymányok – Izmény – Kárász  autóbuszvonalon 
- új  621 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Bonyhád – 

Máza viszonylatban. (Bonyhád, autóbusz – állomásról 6:18 órakor indul és 
Máza, autóbusz fordulóhoz 6:42 órakor érkezik). 
 

5490 Bonyhád – Lengyel autóbuszvonalon 
- új  873 sz. járatot állítunk forgalomba munkaszüneti napokon Aparhant – 

Lengyel viszonylatban. (Aparhant, Kossuth Tsz megállótól 7:40 órakor indul és 
Lengyel, autóbusz – váróteremhez 7:57 órakor érkezik), 

- a 849 sz. járat csökkentett menetidővel közlekedik. (Bonyhád, autóbusz-
állomásról 20:05 órakor indul és Lengyel, autóbusz-váróteremhez 20:38 
órakor érkezik), 

- új  842 sz. járatot állítunk forgalomba munkaszüneti napokon Lengyel – 
Aparhant viszonylatban. (Lengyel, autóbusz – váróteremtől 20:40 órakor indul 
és Aparhant, Kossuth Tsz megállóhoz 20:57 órakor érkezik). 
 

5505 Dombóvár – Kocsola – Nak – Várong autóbuszvonalon 
- új  379 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Dombóvár – 

Szilfás viszonylatban. (Dombóvár, autóbusz - állomásról 6:35 órakor indul és 
Szilfás, autóbusz fordulóhoz 6:55 órakor érkezik), 

- új  546 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Szilfás – 
Dombóvár viszonylatban. (Szilfás, autóbusz fordulótól 6:59 órakor indul és 
Dombóvár, autóbusz - állomásra 7:33 órakor érkezik). 
 

5510 Dombóvár – Kurd – Gyulaj autóbuszvonalon  
- új 469 sz.  járat állítunk forgalomba iskolai előadások napján a hetek utolsó 

iskolai előadási napja kivételével Dombóvár – Döbrököz viszonylatban. 
(Dombóvár, autóbusz - állomásról 16:00 órakor indul és Döbrököz, autóbusz-
váróteremhez 16:20 órakor érkezik), 

- a 484 sz. járat Kurd, vasútállomás érintése nélkül közlekedik (Gyulaj, 
autóbusz fordulótól 15:35 órakor indul és Dombóvár, autóbusz - állomásra 
16:31 órakor érkezik), 

- új 486 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadások napján a hetek utolsó 
iskolai előadási napja kivételével Döbrököz – Dombóvár viszonylatban. 
(Döbrököz, autóbusz-fordulótól 16:25 órakor indul és Dombóvár, autóbusz - 
állomásra 16:45 órakor érkezik). 
 

5524 Dombóvár – Alsóhetény – Szakcs – Várong autóbuszvonalon  
- új 333 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Dombóvár –

Alsóhetény viszonylatban. (Dombóvár, autóbusz - állomásról 6:25 órakor indul 
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és Alsóheténybe 6:42 órakor érkezik), 
- új 332 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Alsóhetény – 

Dombóvár viszonylatban. (Alsóhetényből 6:45 órakor indul és Dombóvár, 
autóbusz - állomásra 7:02 órakor érkezik). 
 

5550 Tamási – Pincehely autóbuszvonalon 
- új 667 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tamási – 

Adorjánpuszta viszonylatban. (Tamási, Philipstől 7:16 órakor indul és 
Adorjánpusztára 7:22 órakor érkezik), 

- új  771 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Tamási – Pincehely 
viszonylatban.(Tamási, vasútállomásról 10:00 órakor indul és Pincehely, 
vasútállomáshoz 10:20 órakor érkezik). 
 

5555 Tamási – Pincehely – Kisszékely – Simontornya autóbuszvonalon 
- a 775 sz. járat útvonalát Simontornyán belül módosítjuk. (Kisszékely, 

garázstól 13:20 órakor indul és Simontornya autóbusz-váróteremhez 13:39 
órakor érkezik). Ezzel egyidejűleg 

- új 776 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon. (Simontornya autóbusz-
váróteremtől 14:23 órakor indul és Simontornya, Simovillhoz 14:25 órakor 
érkezik), 

- új 315 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tamási – 
Pincehely viszonylatban. (Tamási, vasútállomásról 14:25 órakor indul és 
Pincehely, kórházhoz 14:48 órakor érkezik), 

- új 306 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Pincehely – 
Tamási viszonylatban. (Pincehely, vasútállomásról 14:03 órakor indul és 
Tamási, vasútállomásra 14:22 órakor érkezik), 

- új 308 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon. (Pincehely, 
kórháztól 14:50 órakor indul és Pincehely, vasútállomásra 14:53 órakor 
érkezik). 
 

5570 Tamási – Iregszemcse – Magyarkeszi – Fels őnyék autóbuszvonalon 
- új 517 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tamási – 

Nagyszokoly viszonylatban. (Tamási, vasútállomásról 6:50 órakor indul és 
Nagyszokoly, községházához 7:10 órakor érkezik), 

- az 555 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. (Tamási, vasútállomásról 
12:15 órakor indul és Magyarkeszibe 12:47 órakor érkezik), 

- új 519 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tamási – 
Iregszemcse viszonylatban. (Tamási, vasútállomásról 12:30 órakor indul és 
Iregszemcse, községházához 12:47 órakor érkezik), 

- új 525 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tamási - 
Iregszemcse viszonylatban. (Tamási, vasútállomásról 14:37 órakor indul és 
Iregszemcse, községházához 14:54 órakor érkezik), 

- új 523 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek utolsó iskolai előadási napján 
Tamási – Iregszemcse viszonylatban. (Tamási, vasútállomásról 15:20 órakor 
indul és Iregszemcse, községházához 15:34 órakor érkezik),  

- új 521 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Iregszemcse – 
Nagyszokoly viszonylatban. (Iregszemcse, községházától 15:50 órakor indul 
és Nagyszokoly, községházához 15:55 órakor érkezik), 

- új 512 sz. járatot állítunk forgalomba tanszünetben munkanapokon Felsőnyék 
– Magyarkeszi viszonylatban. (Felsőnyék, Marx krt. megállótól 7:00 órakor 
indul és Magyarkeszi, községházához 7:14 órakor érkezik), 
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- új 516 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Nagyszokoly – 
Tamási viszonylatban. (Nagyszokoly, községházától 7:13 órakor indul és 
Tamási, vasútállomásra 7:36 órakor érkezik), 

- új 532 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Iregszemcse – 
Tamási viszonylatban. (Iregszemcse, községházától 14:13 órakor indul és 
Tamási, vasútállomásra 14:30 órakor érkezik), 

- új 518 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Nagyszokoly – 
Iregszemcse viszonylatban. (Nagyszokoly, községházától 15:58 órakor indul 
és Iregszemcse, községházához 16:03 órakor érkezik). 
 

5575 Tamási – Értény – Törökkoppány autóbuszvonalon 
- új 817 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Tamási – 

Nagykónyi viszonylatban.(Tamási, vasútállomásról 9:25 órakor indul és 
Nagykónyi, cukrászdához 9:40 órakor érkezik). 
 

5578 Siófok – Tab – Iregszemcse – Fels őnyék autóbuszvonalon 
A vonalon induló és érkező járatok Tab, Flextronics megállóhely helyett Tab, 
autóbusz-állomásról indulnak ill. oda érkeznek. 

- az 566, 564 és az 562 sz. járatokat Tab, autóbusz-állomásig közlekedtetjük, 
- a 667, 665, és a 663 sz. járatokat Tab, autóbusz-állomástól közlekedtetjük. A 

járatok Tab, Flextronicstól változatlan indulási idővel közlekednek. 
- új  661 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Tab – Magyarkeszi 

viszonylatban.(Tab, autóbusz-állomásról 14:03 órakor indul és Magyarkeszi, 
községházához 14:45 órakor érkezik), 

- új  560 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Magyarkeszi – Tab 
viszonylatban.(Magyarkeszi, községházától 4:45 órakor indul és Tab, 
autóbusz-állomásra 5:22 órakor érkezik), 

- új  570 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Magyarkeszi – Tab 
viszonylatban.(Magyarkeszi, községházától 12:50 órakor indul és Tab, 
autóbusz-állomásra 13:27 órakor érkezik). 
 

5580 Tamási – Iregszemcse – Daránypuszta – Tab autóbuszvonalon 
- új  125 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Tamási – Tab 

viszonylatban.(Tamási, vasútállomásról 20:48 órakor indul és Tab, autóbusz-
állomásra 21:27 órakor érkezik), 

- új 120 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Tab – Iregszemcse 
viszonylatban.(Tab, autóbusz-állomásról 6:03 órakor indul és Iregszemcse, 
községházához 6:27 órakor érkezik), 

- új 126 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Tab – Tamási 
viszonylatban.(Tab, autóbusz-állomásról 22:03 órakor indul és Tamási, 
vasútállomásra 22:41 órakor érkezik). 
 

5625 Pécs – Pécsvárad – Bonyhád autóbuszvonalon 
- új  21 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek utolsó iskolai előadási napján 

Pécs – Bonyhád viszonylatban. (Pécs, autóbusz – állomásról 12:45 órakor 
indul és Bonyhád, autóbusz – állomásra 13:50 órakor érkezik), 

- új  59 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek első iskolai előadási napját 
megelőző munkaszüneti napokon Pécs – Bonyhád viszonylatban. (Pécs, 
autóbusz – állomásról 19:35 órakor indul és Bonyhád, autóbusz – állomásra 
20:35 órakor érkezik), 
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- új  111 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Mecseknádasd 
– Bonyhád viszonylatban. (Mecseknádasd, temető megállótól 17:48 órakor 
indul és Bonyhád, autóbusz – állomásra 18:10 órakor érkezik), 

- új  100 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek utolsó iskolai előadási napján 
Bonyhád – Pécs viszonylatban. (Bonyhád, autóbusz – állomásról 10:30 órakor 
indul és Pécs, autóbusz – állomásra 11:30 órakor érkezik). 
 

5630 Pécs – Pécsvárad – Bonyhád – Szekszárd autóbuszvonalon 
- új  21 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek első iskolai előadási napját 

megelőző munkaszüneti napokon Pécs – Szekszárd viszonylatban. (Pécs, 
autóbusz-állomásról 18:00 órakor indul és Szekszárd, autóbusz-állomásra 
19:10 órakor érkezik), 

- új  14 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek első iskolai előadási napját 
megelőző munkaszüneti napokon Szekszárd – Pécs viszonylatban. 
(Szekszárd, autóbusz-állomásról 16:25 órakor indul és Pécs, autóbusz-
állomásra 17:46 órakor érkezik). 
 

5923 Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd autóbuszvonalon 
- új  337 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek utolsó iskolai előadási napján 

Kaposvár – Hőgyész viszonylatban. (Kaposvár, autóbusz - állomásról 13:40 
órakor indul és Hőgyész, autóbusz - váróteremhez 15:20 órakor érkezik). 
 

5925 Kaposvár – Mosdós – Dombóvár –  autóbuszvonalon 
- új 637 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek utolsó előtti és utolsó iskolai 

előadási napján Kaposvár – Dombóvár viszonylatban. (Kaposvár, autóbusz – 
állomásról 12:30 órakor indul és Dombóvár, autóbusz – állomásra 13:25 
órakor érkezik), 

- új 676 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadások napokon Dombóvár – 
Kaposvár viszonylatban. (Dombóvár, autóbusz - állomásról 6:30 órakor indul 
és Kaposvár, autóbusz - állomásra 7:25 órakor érkezik), 

- új 682 sz. járatot állítunk forgalomba hetek utolsó iskolai előadási napján 
Dombóvár – Kaposvár viszonylatban. (Dombóvár, autóbusz - állomásról 12:25 
órakor indul és Kaposvár, autóbusz - állomásra 13:15 órakor érkezik). 
 

6010 Siófok – Nagyberény – Iregszemcse –  autóbuszvonalon 
- a 418 sz. járat forgalmát megszüntetjük. Ezzel egyidejűleg  

5439 (5308) Baja – Szekszárd – Tamási – Siófok autóbuszvonalon 
- új 217 sz . járatszám alatt iskolai előadási napokon Tamási – Siófok 

viszonylatban kerül meghirdetésre. (Tamási, vasútállomásról 6:50 órakor, 
Iregszemcse községházától 7:04 órakor indul és Siófok, autóbusz – állomásra 
7:43 órakor érkezik). 
 

 
Kellemes utazást kíván a    Dél-dunántúli Közlekedési Központ 
Zrt. 
 
 
Szekszárd, 2016. május 31. 


