
 

 
 

 
DDKK 2/2014-2015 

 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
 

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiad ott 2014/2015. évi Tolna 
megyei autóbusz menetrendhez 

 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. május 1-jét ől – péntektől – 
kezdődően az alábbi regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe: 
 
5427 Szekszárd - Szálka  autóbuszvonalon 
- a 759 sz. járat csökkentett menetidővel közlekedik (Szekszárd, autóbusz-állomásról 
19:25 órakor indul és Szálka, Petőfi S. u. 49-hez 19:49 órakor érkezik), 
- a 788 sz. járat 5 perccel korábban és csökkentett menetidővel közlekedik (Szálka, 
Petőfi S. u. 49-től 19:50 órakor indul és Szekszárd, autóbusz-állomásra 20:15 órakor 
érkezik). 
 
5430 Szekszárd – Kakasd - Bonyhád autóbuszvonalon 
- a 683 sz. járat közlekedése a hét utolsó munkanapjáról munkanapokra módosul. 
(Szekszárd, autóbusz-állomásról 19:10 órakor indul és Bonyhád, autóbusz-állomásra 
19:40 órakor érkezik), 
- a 376 sz. járat közlekedése szabad- és munkaszüneti napokra korlátozódik 
(Bonyhád, autóbusz-állomásról 7:45 órakor indul és Szekszárd, autóbusz-állomásra 
8:20 órakor érkezik), 
- új 330 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Bonyhád – Szekszárd 
viszonylatban (Bonyhád, autóbusz-állomásról 8:00 órakor indul és Szekszárd, 
autóbusz-állomásra 8:35 órakor érkezik). 
 
5431[Szekszárd-]Bonyhád – Kurd[- Dombóvár]  autóbuszvonalon 
- a 339 sz. járat Szekszárd – Bonyhád viszonylatban csökkentett menetidővel 
közlekedik, emiatt a járat Bonyhádról 5 perccel korábban indul tovább Lengyelbe 
(Szekszárd autóbusz-állomásról 21:45 órakor, Bonyhád autóbusz állomásról 22:15 
órakor indul és Lengyel, aut. vt-hez 23:12 órakor érkezik). 
- a 368 sz. járat Bonyhád, autóbusz-állomásról 15 perccel korábban indul tovább 
Szekszárd, autóbusz-állomásra (Dombóvár, autóbusz-állomásról 6:00 órakor, 
Bonyhád, autóbusz-állomásról 7:45 órakor indul és Szekszárd, autóbusz-állomásra 
8:19 órakor érkezik). 
 
5434(5714) Szekszárd – Bonyhád – Nagymányok – Izmén y – Kárász 
autóbuszvonalon  
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- 679 sz. járatot megszüntetjük. Ezzel egyidejűleg a járat Szekszárd – Bonyhád 
viszonylatban az 5430 Szekszárd – Kakasd – Bonyhád  autóbuszvonalon, Bonyhád 
– Izmény viszonylatban az 5485(5715) Bonyhád – Nagymányok – Izmény – 
Kárász autóbuszvonalon kerül meghirdetésre. 
 
5436 [Szekszárd-]H őgyész – Tamási – Iregszemcse autóbuszvonalon  
- az 533 sz. járat csökkentett menetidővel közlekedik (Szekszárd autóbusz-
állomásról munkanapokon 10:30 órakor indul és Tamási vasútállomásra 11:40 órakor 
érkezik). 

 
5445 Szekszárd – Szedres – Medina  autóbuszvonalon 
- új 571 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Szedres – Medina 
viszonylatban (Szedres, aut. vt.-től 4:13 órakor indul és Medina, szőlőhegy, aut. 
fordulóhoz 4:26 órakor érkezik). 
 
5446[Szekszárd –]Kölesd – Gyönk – Simontornya autóbuszvonalon  
- a 437 sz. járat Szárazd település érintésével közlekedik (Szekszárd, autóbusz-
állomásról 15:20 órakor, Szárazd, kh-tól 16:30 órakor indul és Simontornya, 
vasútállomásra 17:22 órakor érkezik). 
 
5480(5625) Pécs – Pécsvárad – Bonyhád  autóbuszvonalon 
- a 86 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Bonyhád autóbusz-állomásról 22:15 
órakor indul és Mecseknádasd, aut. vt-hez 22:54 órakor érkezik). 
 
5485(5715) Bonyhád – Nagymányok – Izmény – Kárász  autóbuszvonalon 
- új 516 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Szászvár – Máza 
viszonylatban (Szászvár, aut. vt-től 13:45 órakor indul a járat és Máza, aut. 
fordulóhoz 13:51 órakor érkezik). 
- a 795 sz. járat közlekedése a hét utolsó munkanapjáról munkanapokra módosul. 
(Bonyhád autóbusz-állomásról 19:40 órakor indul és Izmény, aut. vt-hez 20:09 órakor 
érkezik). 
 
5490 Bonyhád – Lengyel autóbuszvonalon 
- új 822 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Mucsfa – Bonyhád 
viszonylatban (Mucsfa, aut. vt-től 16:20 órakor indul és Bonyhád autóbusz-állomásra 
16:43 órakor érkezik). 
 
5560 Gyönk – Kesz őhidegkút-Gyönk vá. – Pincehely autóbuszvonalon 
- a 657 sz. járat 20 perccel később és Szárazd település érintése nélkül közlekedik 
(Gyönk, autóbusz-állomásról 16:45 órakor indul és Keszőhidegkút-Gyönk 
vasútállomásra 16:55 órakor érkezik). 
 
Kellemes utazást kíván a 

   Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
Szekszárd, 2015. április 2. 


