
 

 
 

DDKK 1/2016-2017 
 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
 

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiad ott 2016/2017. évi Somogy, 
Baranya és Tolna megyei autóbusz menetrendhez 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2017. március 1-jét ől – szerdától – az 
alábbi országos és regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe: 

1506 Szeged – Baja – Szekszárd – Bonyhád/Siófok – H évíz autóbuszvonalon 
- a 117 sz. járatot naponta 18:23 órakor megállítjuk Szekszárd, Csatári torok 
elnevezésű megállóhelyen. (Szeged, autóbusz-állomásról 15:25 órakor indul és 
Bonyhád, autóbusz-állomásra 18:55 órakor érkezik), 
- a 105 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük. (Szeged, autóbusz-állomásról 
15:25 órakor indul és Szekszárd, autóbusz-állomásra 17:55 órakor érkezik), 
- a 114 sz. járatot Szekszárd, kórház – Decsi szőlőhegy, bejárati út megállóhelyek 
között módosított indulási időkkel közlekedtetjük, Várdomb, orvosi megállóhelytől 
változatlan menetrend szerint közlekedik a járat. (Bonyhád, autóbusz-állomásról 
16:05 órakor indul és Szeged, autóbusz-állomásra 19:10 órakor érkezik). 
 
5400 Szekszárd – Tolna – Paks autóbuszvonalon 
- az 525 sz. járatot csökkentett menetidővel közlekedtetjük. (Szekszárd, autóbusz-
állomásról 21:00 órakor indul és Paks, autóbusz-állomásra 22:02 órakor érkezik), 
- a 484 sz. járatot 11 perccel korábban indítjuk. (Gerjen, autóbusz-váróteremtől 22:32 
órakor indul és Tolna, Szent István térre 22:48 órakor érkezik).    
 
5407 Szekszárd – Tolna – Fácánkert autóbuszvonalon  
- a 781 sz. járatot 13 perccel korábban indítjuk. (Tolna, Szent István térről 22:50 
órakor indul és Fácánkert, autóbusz-fordulóhoz 23:02 órakor érkezik). 
 
5413 Szekszárd – Paks – Németkér – Cece autóbuszvonalon 
- a 682 sz. járat menetidejét Tengelic-szőlőhegy - Szekszárd között megnövelt 
menetidővel közlekedtetjük. (Németkér-Hardról 6:00 órakor indul és Szekszárd, 
autóbusz-állomásra 7:19 órakor érkezik). 
 
5415 Szekszárd – Decs – Bátaszék autóbuszvonalon 
- a 819 sz. járatot 10 perccel korábban és megnövelt menetidővel közlekedtetjük. 
(Szekszárd, autóbusz-állomásról 4:30 órakor indul és Sárpilis, községházához 5:00 
órakor érkezik).   
 
5420(5317) Szekszárd – Bátaszék – Baja autóbuszvonalon  
- az 553 sz. járatot Bátaszék – Baja között megnövelt menetidővel közlekedtetjük. 
(Szekszárd, autóbusz-állomásról 7:30 órakor indul és Baja, autóbusz-állomásra 8:30 



2 
 
órakor érkezik), 
- az 515 sz. járatot Bátaszék – Baja között megnövelt menetidővel közlekedtetjük. 
(Szekszárd, autóbusz-állomásról 14:30 órakor indul és Baja, autóbusz-állomásra 
15:30 órakor érkezik), 
- az 525 sz. járatot Bátaszék – Baja között megnövelt menetidővel közlekedtetjük. 
(Szekszárd, autóbusz-állomásról 17:30 órakor indul és Baja, autóbusz-állomásra 
18:30 órakor érkezik), 
- az 536 sz. járatot Baja – Bátaszék között megnövelt menetidővel közlekedtetjük. 
(Baja, autóbusz-állomásról 9:35 órakor indul és Szekszárd, autóbusz-állomásra 
10:35 órakor érkezik), 
- az 566 sz. járatot Baja – Bátaszék között megnövelt menetidővel közlekedtetjük. 
(Baja, autóbusz-állomásról 18:35 órakor indul és Szekszárd, autóbusz-állomásra 
19:35 órakor érkezik). 
 
5425 Szekszárd – Alsónána – Bátaszék – Dunaszekcs ő autóbuszvonalon 
- az 568 sz. járatot Várdomb – Szekszárd között megnövelt menetidővel 
közlekedtetjük. (Dunaszekcső, autóbusz-váróteremtől 6:15 órakor indul és 
Szekszárd, autóbusz-állomásra 7:21 órakor érkezik). 
 
5436[Szekszárd–]H őgyész – Tamási – Iregszemcse autóbuszvonalon  
- a 921 sz. járatot 2 perccel korábban és Tamási vasútállomáson csökkentett kiállási 
idővel közlekedtetjük. (Regöly, autóbusz-váróteremtől 4:58 órakor indul és Tamási, 
Philipshez 5:24 órakor érkezik). 
 
5438 [Szekszárd–]H őgyész – Dombóvár autóbuszvonalon  
- a 970 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. (Mucsi, községházától 4:35 
órakor indul és Hőgyész, autóbusz-váróteremhez 4:53 órakor érkezik). 
 
5439 Baja – Szekszárd – Tamási –Siófok autóbuszvonalon 
- a 227 sz. járatot Baja – Szekszárd között megnövelt menetidővel, Szekszárdtól 
változatlan indulási idővel közlekedtetjük, valamint a Várdomb, Bátaszéki út, 
Várdomb, orvosi rendelő, Szekszárd, siófoki elágazó, Hőgyész, benzinkút 
megállóhelyeken nem állítjuk meg. (Baja, autóbusz-állomásról 15:35 órakor indul és 
Siófok, autóbusz-állomásra 18:40 órakor érkezik), 
- a 218 sz. járatot Murgai elágazó megállóhely és Zomba, autóbusz-váróterem között 
módosított menetidővel, Harctól változatlan indulási idővel közlekedtetjük, valamint a 
Hőgyész, benzinkút, Zomba, Rákóczi F. út 138, Szekszárd, Sió Motel, Szekszárd, 
bonyhádi útelágazó, Várdomb, orvosi rendelő és Várdomb, Bátaszéki út 
megállóhelyeken nem állítjuk meg. (Siófok, autóbusz-állomásról 6:20 órakor indul és 
Baja, autóbusz-állomásra 9:25 órakor érkezik). 
 
5440 Szekszárd – Harc – Kölesd – Gyönk autóbuszvonalon  
- a 333 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. (Szekszárd, autóbusz-állomásról 
6:45 órakor indul és Sióagárd, községházához 7:00 órakor érkezik), 
- a 678 sz. járatot 3 perccel később közlekedtetjük. (Sióagárd, községházától 7:03 
órakor indul és Szekszárd, autóbusz-állomásra 7:21 órakor érkezik). 
 
5446[Szekszárd–]Kölesd – Gyönk –Simontornya autóbuszvonalon 
- a 776 sz. járatot Tengelic, Jánosmajor – Szekszárd között megnövelt menetidővel 
közlekedtetjük. (Gyönk, autóbusz-állomásról 13:50 órakor indul és Szekszárd, 
autóbusz-állomásra 14:50 órakor érkezik). 
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5495 Bonyhád – Tevel – Závod autóbuszvonalon 
- a 767 sz. járatot 5 perccel később és csökkentett menetidővel közlekedtetjük. 
(Bonyhád, autóbusz-állomásról 16:45 órakor indul és Tevelre 17:13 órakor érkezik), 
- a 854 sz. járatot 2 perccel később közlekedtetjük. (Tevelről 17:15 órakor indul és 
Bonyhád, autóbusz-állomásra 17:41 órakor érkezik). 
 
5502(8247) [Dombóvár–]Tamási – Dunaföldvár – Kecske mét autóbuszvonalon 
- a 203 sz. járatot 60 perccel korábban, csak szabad- és munkaszüneti napokon 
közlekedtetjük. (Simontornya, autóbusz-váróteremtől 10:10 órakor indul és 
Dunaföldvár, autóbusz-állomásra 10:54 órakor érkezik), 
- a 202 sz. járat közlekedését szabad- és munkaszüneti napokra korlátozzuk. 
(Dunaföldvár, autóbusz-állomásról 8:00 órakor indul és Simontornya, autóbusz-
váróteremhez 8:44 órakor érkezik). 
 
5503 Dombóvár – Tamási autóbuszvonalon 
- az 538 sz. járat menetidejét Nagykónyi, gépállomás és Nagykónyi, cukrászda 
között 11 perccel csökkentjük. (Tamási, vasútállomásról 9:15 órakor indul és 
Dombóvár, autóbusz-állomásra 10:11 órakor érkezik). 
 
5505 Dombóvár – Kocsola – Nak – Várong autóbuszvonalon  
- a 455 sz. járatot Szilfás település érintésével közlekedtetjük. (Dombóvár, autóbusz-
állomásról 12:35 órakor indul és Szakcs, autóbusz-váróteremhez 13:51 órakor 
érkezik), 
- a 375 sz. járatot Mászlony település érintése nélkül közlekedtetjük. (Dombóvár, 
autóbusz-állomásról 16:10 órakor indul és Szakcs, autóbusz-váróteremhez 17:01 
órakor érkezik), 
- a 358 sz. járatot Szilfás település érintésével közlekedtetjük. (Szakcs, autóbusz-
váróteremtől 8:25 órakor indul és Dombóvár, autóbusz-állomásra 9:40 órakor 
érkezik), 
- a 346 sz. járatot Mászlony település érintése nélkül közlekedtetjük. (Szakcs, 
autóbusz-váróteremtől 14:25 órakor indul és Dombóvár, autóbusz-állomásra 15:13 
órakor érkezik).  
 
5522 Dombóvár – Szentivánpuszta/Mosdós autóbuszvonalon 
- a 623 sz. járat csak Attaláig közlekedtetjük. (Dombóvár, autóbusz-állomásról 6:00 
órakor indul és Attala, iskolához 6:13 órakor érkezik),  
- a 613 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. (Dombóvár, autóbusz-
állomásról 6:40 órakor indul és Szentivánpusztára 7:01 órakor érkezik), 
- a 638 sz. járat közlekedését szabadnapokra korlátozzuk. (Szentivánpusztáról 6:25 
órakor indul és Dombóvár, autóbusz-állomásra 6:46 órakor érkezik), ezzel 
egyidejűleg 
- új 618 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Attala – Dombóvár 
viszonylatban. (Attala, iskolától 6:24 órakor indul és Dombóvár, autóbusz-állomásra 
6:37 órakor érkezik), 
- a 628 sz. járatot 3 perccel korábban közlekedtetjük. (Szentivánpusztáról 7:04 
órakor indul és Dombóvár, autóbusz-állomásra 7:25 órakor érkezik). 
 
5555 Tamási – Pincehely – Kisszékely – Simontornya autóbuszvonalon 
3 hónapos kísérleti jelleggel az alábbi módosításokat léptetjük életbe: 
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- a 315 sz. járatot Pincehely vasútállomás érintésével közlekedtetjük. (Tamási, 
vasútállomásról 14:25 órakor indul és Pincehely, kórházhoz 14:51 órakor érkezik), 
- a 308 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. (Pincehely, kórháztól 14:55 
órakor indul és Pincehely, vasútállomásra 14:58 órakor érkezik).  
 
5560 Gyönk – Kesz őhidegkút-Gyönk vá. – Pincehely autóbuszvonalon  
- a 777 sz. járatot 15 perccel korábban közlekedtetjük. (Gyönk, autóbusz-állomásról 
16:30 órakor indul és Keszőhidegkút-Gyönk vasútállomásra 16:46 órakor érkezik),  
- a 664 sz. járatot csökkentett menetidővel közlekedtetjük. (Pincehely, 
vasútállomásról 16:00 órakor indul és Gyönk, autóbusz-állomásra 16:25 órakor 
érkezik). 
 
5570 Tamási – Iregszemcse – Magyarkeszi – Fels őnyék autóbuszvonalon  
- az 553 sz. járatot 5 perccel korábban, Iregszemcse valamint Magyarkeszi 
településeken a kiállási idők megszüntetésével közlekedtetjük. (Tamási, 
vasútállomásról 9:35 órakor indul és Felsőnyékre 10:19 órakor érkezik), 

5642 Pécs[– Kozármisleny – Birján –]Szederkény  autóbuszvonalon  
- a 12 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Olasz, iskolától 13:30 órakor indul és 
Pécs, autóbusz-állomásra 14:28 órakor érkezik). 

5688(6433) Pécs – Barcs – Nagyatád – Csurgó – Nagyk anizsa autóbuszvonalon 
- az 5 sz. járat Pécs, autóbusz-állomás – Nagyatád, autóbusz-állomás között 
változatlan menetrend szerint, Nagyatád, autóbusz-állomás – Nagykanizsa, 
autóbusz-állomás között 10 perccel korábban közlekedik (Pécs, autóbusz-állomásról 
11:00 órakor indul, Nagyatád, autóbusz, autóbusz-állomásra 13:15 órakor érkezik és 
13:25 órakor indul tovább, Nagykanizsa, autóbusz-állomásra 14:30 órakor érkezik). 

5730 Godisa, vá. – Bakóca autóbuszvonalon 
- a 10 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Bakóca, orvosi rendelőtől 13:00 
órakor indul és Godisa, vasútállomásra 13:15 órakor érkezik). 

5813 Mohács – Lippó – Villány [– Harkány] autóbuszvonalon 
3 hónapos kísérleti jelleggel 
- a 47 sz. járat Kölked, forduló betéréssel közlekedik (Mohács, autóbusz-állomásról 
22:25 órakor indul és Lippó, autóbusz-váróteremhez 23:22 órakor érkezik). 

5825 Mohács – Himesháza – Pécsvárad autóbuszvonalon 
3 hónapos kísérleti jelleggel 
- a 37 sz. járat Erdősmárok, forduló betéréssel közlekedik (Mohács, autóbusz-
állomásról 14:25 órakor indul és Himesháza, szűri elágazáshoz 15:03 órakor 
érkezik), 
- a 30 sz. járat 30 perccel korábban közlekedik (Szebény, fordulótól 14:00 órakor 
indul és Mohács, autóbusz-állomásra 15:13 órakor érkezik). 

5830 Harkány – Siklós – Nagytótfalu/Göntérpuszta – Villány  autóbuszvonalon 
- a 4 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Villány, vasútállomásról 7:10 órakor 
indul és Siklós, autóbusz-állomáshoz 7:42 órakor érkezik). 

5840 Siklós – Vajszló – Zaláta autóbuszvonalon  
- a 15 sz. járat a téli, tavaszi és őszi tanszünetben munkanapokon közlekedik (Siklós, 
autóbusz-állomásról 14:30 órakor indul és Vajszló, autóbusz-váróteremhez 15:49 
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órakor érkezik), 
- új 53 sz.  járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon Siklós – Vajszló 
viszonylatban (Siklós, autóbusz-állomásról 14:30, Harkány, autóbusz-állomásról 
14:40, Harkány, iskolától 14:45, Kémesről 15:04, Szaporcáról 15:07, Tésenfáról 
15:11, Cúnból 15:25, Drávapiskiből 15:36 órakor indul és Vajszló, autóbusz-
váróteremhez 15:54 órakor érkezik), 
- a 21 sz. járat 60 perccel később és Szaporca, Tésenfa, Cún, betéréssel 
Drávapiskiig meghosszabbítva közlekedik (iskolai előadási napokon Siklós, 
autóbusz-állomásról 15:30, Harkány, autóbusz-állomásról 15:40, Harkány, iskolától 
14:45, Kémes, iskolától 16:03, Szaporca, fordulótól 16:06, Tésenfa, fordulótól 16:10, 
Kémes, iskolától 16:15, Cún, fordulótól 16:21 órakor indul és Drávapiski, fordulóhoz 
16:30 órakor érkezik), 
- az 1 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Kémes, iskoláról 16:00 órakor indul és 
Drávapiski, fordulóhoz 16:27 órakor érkezik), 
- a 19 sz. járat 15 perccel korábban közlekedik (Harkány, autóbusz-állomásról 16:40 
órakor indul és Drávapiski, fordulóhoz 17:48 órakor érkezik). 

5871 [Szigetvár –]Somogyapáti – Vásárosbéc  autóbuszvonalon  
- a 9 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Szigetvár, autóbusz-állomásról 11:05 
órakor indul és Vásárosbéc, postához 11:50 órakor érkezik). 

5875 Szigetvár – Szentlászló – Ibafa – Terecseny autóbuszvonalon  
- a 9 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Szigetvár, autóbusz-állomásról 11:05 
órakor indul és Ibafa, fordulóhoz 11:55 órakor érkezik). 

5885 Szigetvár – Bánfa – Szentdénes – Szentl őrinc autóbuszvonalon  
- a 49 sz. járat Szigetvár, autóbusz-állomás – Szentdénes, vasúti átjáró között 
változatlan menetrend szerint, Szentdénes, vasúti átjáró – Szentdénes, forduló – 
Nagyváty, forduló viszonylaton 7 perccel korábban közlekedik (Szigetvár, autóbusz-
állomásról 17:15 órakor indul, Szentdénes, vasúti átjáróhoz 18:17 órakor érkezik és 
indul és Nagyváty, fordulóhoz 18:31 órakor érkezik). 

5890 Szigetvár – Zádor – Lakócsa autóbuszvonalon  
- a 9 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Szigetvár, autóbusz-állomásról 11:05 
órakor indul és Lakócsa, autóbusz-váróteremhez 12:19 órakor érkezik). 

5900 Kaposvár – Somogygeszti – Ecseny autóbuszvonalon  
- a 355 sz. járat menetidején 10 perc csökkentést hajtunk végre (Kaposvár, 
autóbusz-állomásról 14:30 órakor indul és Ecsenybe 15:59 órakor érkezik). 

5917 Kaposvár – Igal – Tab – Ságvár – Siófok autóbuszvonalon  
- a 11 sz. járatot 17:58 órakor megállítjuk Siófok, Kiliti posta megállóhelyen, 
- a 12 sz. járatot 5:44 órakor megállítjuk Siófok, Kiliti posta megállóhelyen. 

5960 Kaposvár – Kaposmér ő – Kadarkút autóbuszvonalon 
- a 335 sz. járat 30 perccel később közlekedik (Kaposvár, autóbusz-állomásról 14:10 
órakor indul és Kadarkútra 14:48 órakor érkezik). 

5964 [Kaposvár –]Kadarkút – Lad – Barcs autóbuszvonalon  
- a 632 sz. járat 5 perccel később közlekedik és menetidején 5 perc csökkentést 
hajtunk végre (Barcs, vasútállomásról 19:40 órakor indul és Kaposvárra 21:15 órakor 
érkezik). 
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5966 Kaposvár – Kadarkút – Nagyatád – Barcs autóbuszvonalon 
- a 195 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Kaposvár, autóbusz-állomásról 12:45 
órakor indul és Nagyatádra 14:05 órakor érkezik), 
- a 156 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Nagyatád, autóbusz-állomásról 
14:20 órakor indul és Kaposvárra 15:40 órakor érkezik). 

5969 Kaposvár – Kiskorpád – Rinyakovácsi – Kadarkút /Nagybajom 
autóbuszvonalon 
- a 26 sz. járatot 6:54 órakor megállítjuk Kaposfő, községháza megállóhelyen. 

5980 Kaposvár – Bodrog – Újvárfalva autóbuszvonalon 
- a 134 sz. járat csak szabad és munkaszüneti napokon közlekedik (Újvárfalva, 
Nadalos forduló 15:42 órakor indul és Kaposvárra 16:25 órakor érkezik), 
- új  124 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Újvárfalva Kaposvár 
viszonylatban (Újvárfalva, Nadalos forduló 15:42 órakor, Mezőcsokonya, postától 
16:06 órakor indul és Kaposvárra 16:30 órakor érkezik). 

6035 Siófok – Szántód-rév – Bálványos autóbuszvonalon 
- a 656 sz. járat nem áll meg Balatonföldvár, központi autóbusz váróterem 
megállóhelyen. 

6081 Barcs – Nagyatád – Marcali – Balatonmáriafürd ő autóbuszvonalon 
- a 643 sz. járat csak iskolai előadási napokon közlekedik (Barcs, vasútállomásról 
6:10 órakor, Görgeteg, Kunteleptől 6:47 órakor indul és Balatonmáriafürdőre 9:10 
órakor érkezik), 
- új 633 sz.  járatot állítunk forgalomba tanszünetben munkanapokon Barcs – 
Balatonmáriafürdő viszonylatban Görgeteg, Kuntelep érintése nélkül (Barcs, 
vasútállomásról 6:10 órakor indul és Balatonmáriafürdőre 9:10 órakor érkezik), 
- a 653 sz. járat Barcsról 5 perccel később – 6:15 órakor – indul és Barcs, Béke u. – 
Görgeteg, alsó viszonylatban 5 perc menetidő csökkentést hajtunk végre, így 
Nagyatádra változatlanul 7:15 órakor érkezik. (A járat menetrendje Nagyatád – 
Balatonmáriafürdő között változatlan), 
- a 648 sz. járat Nagyatád – Barcs viszonylatban 10 perccel később közlekedik 
(Balatonmáriafürdő, vasútállomásról 10:20 órakor indul Nagyatádra 11:55 órakor 
érkezik; onnan 12:10 órakor indul tovább és Barcsra 13:20 órakor érkezik). 

6091 Barcs – Istvándi – Szentborbás – Fels őszentmárton autóbuszvonalon 
- a 423 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik és menetidején 5 perc növelést 
hajtunk végre (Barcs, vasútállomásról 6:10 órakor indul és Szentborbásra 6:58 
órakor érkezik), 
- a 408 sz. járat menetidején 2 perc növelést hajtunk végre (Szentborbás, fordulótól 
7:01 órakor indul és Lakócsára 7:08 órakor érkezik), 
- a 413 sz. járat 2 perccel később indul és menetidején 2 perc növelést hajtunk végre 
(Lakócsa, aut. vt.-től 7:11 órakor indul és Felsőszentmártonba 7:23 órakor érkezik), 
- a 468 sz. járat Felsőszentmárton körforgalomtól 4 perccel később – 7:26 órakor –, 
míg Darány, iskolától 8:08 órakor indul és menetidején 6 perc növelést hajtunk végre 
így Barcsra 8:30 órakor érkezik). 

6119 Nagyatád – Tarany autóbuszvonalon 
- a 295 sz. járat 5 perccel korábban – 12:40 órakor – közlekedik és menetidején 5 
perc növelést hajtunk végre, így Taranyba változatlanul 13:01 órakor érkezik, 
- a 287 sz. járaton 5 perc menetidő növelést hajtunk végre (Nagyatád, autóbusz-
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állomásról 15:30 órakor indul és Tarany településre érkezik 15:51 órakor), 
- a 254 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Tarany, Szent István utcától 15:54 
órakor indul és Nagyatádra 16:05 órakor érkezik). 

6120 Nagyatád – Csurgó – Gyékényes – Őrtilos/Somogybükkösd 
autóbuszvonalon 
- a 334 sz. járat menetidején Berzence – Vízvár között 5 perc növelést hajtunk végre 
(Csurgó, autóbusz-állomásról 16:25 órakor indul és Vízvárra 17:08 órakor érkezik), 
- a 317 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Vízvár, községháztól 17:11 órakor 
indul és Csurgóra 17:43 órakor érkezik). 

6170 Marcali – Pusztakovácsi – Kürtöspuszta autóbuszvonalon 
- a 670 sz. járat menetidején 5 perc csökkentést hajtunk végre (Kürtöspusztáról 5:40 
órakor indul és Marcali, autóbusz-állomásra 6:45 órakor érkezik). 

6180 Marcali – Mesztegny ő – Böhönye – Nagybajom autóbuszvonalon 
- a 363 sz. járat menetidején 5 perc csökkentést hajtunk végre (Marcali, autóbusz-
állomásról 6:05 órakor indul és Mesztegnyőre 6:20 órakor érkezik), 
- a 368 sz. járat 7 perccel korábban közlekedik (Mesztegnyő, iskolától 6:23 órakor 
indul és Marcaliba 6:55 órakor érkezik). 

6186(6423) Marcali – Nemesvid – Zalakaros autóbuszvonalon 
- a 447 sz. járat menetidején 10 perc csökkentést hajtunk végre (Marcali, autóbusz-
állomásról indul 15:20 órakor Zalakomár, vá.-hoz 16:02 órakor érkezik; onnan 16:03 
órakor indul tovább és Zalakarosra 16:20 órakor érkezik). 
 
 
Kellemes utazást kíván a 
 

                            Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 
 

Kaposvár, 2017. február 15. 
 
 

 
 


