
 

 
 

DDKK 4/2018-2019. 
 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
 

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2018/2019. évi Somogy, 
Baranya és Tolna megyei autóbusz menetrendhez 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2019. június 15-től – szombattól – az 
alábbi országos és regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe: 

1562 Pécs – Nagyatád – Zalaegerszeg autóbuszvonalon  
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 10 sz. járat forgalma megszűnik. 
(Zalaegerszeg, autóbusz-állomásról 14:30 órakor indul és Pécsre 17:40 órakor 
érkezik). 

1668 Szombathely – Zalaegerszeg – Kaposvár – Pécs autóbuszvonalon  
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 16 sz. járat forgalma megszűnik 
(Pécs, autóbusz-állomásról 10:00 órakor indul és Zalaegerszegre 13:05 órakor 
érkezik). 

5420(5317) Szekszárd – Bátaszék – Baja autóbuszvonalon 
- a naponta közlekedő 515 sz. járat Szekszárd, szőlőhegy, Szálkai, elágazó, Decs, 
decsi elágazó 56 sz. út és a Decs, decsi szőlőhegy alsó elnevezésű megállóhelyeken 
nem áll meg. (Szekszárd, autóbusz-állomásról 14:30 órakor indul és Bajára 15:30 
órakor érkezik). 

5436 [Szekszárd –]Hőgyész – Tamási – Iregszemcse autóbuszvonalon 
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő 
987 sz. járat forgalma megszűnik. (Hőgyész, autóbusz-váróteremtől 16:15 órakor 
indul és Iregszemcsére 17:00 órakor érkezik), 
- nyári tanszünetben munkanapokon új 948 sz. járatot állítunk forgalomba Tamási – 
Hőgyész között. (Tamási, szolgáltatóháztól 17:00 órakor indul és Hőgyészre 17:25 
órakor érkezik), 
- nyári tanszünetben munkanapokon új 945 sz. járatot állítunk forgalomba Hőgyész – 
Tamási között. (Hőgyész, autóbusz-váróteremtől 17:28 órakor indul és Tamásiba 
17:50 órakor érkezik). 

5438 [Szekszárd–]Hőgyész – Dombóvár autóbuszvonalon 
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 437 sz. járat forgalma megszűnik. 
(Hőgyész, autóbusz-váróteremtől 15:25 órakor indul és Dombóvárra 16:06 órakor 
érkezik). 

5439 Baja – Szekszárd – Tamási – Siófok autóbuszvonalon  
- a naponta közlekedő 243 sz. járat 7 perccel megnövelt menetidővel közlekedik. 
(Szekszárd, autóbusz-állomásról 6:10 órakor indul és Siófokra 8:18 órakor érkezik),  
- a naponta közlekedő 214 sz. járat 7 perccel megnövelt menetidővel közlekedik. 
(Siófok, autóbusz-állomásról 15:10 órakor indul és Szekszárdra 17:18 órakor 
érkezik). 
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5440 Szekszárd – Harc – Kölesd – Gyönk autóbuszvonalon 
- a munkanapokon közlekedő 633 sz. járatot Medina, laktanya bejárati út 
megállóhelynél 9:43 órakor megállítjuk. (Szekszárd, autóbusz-állomásról 9:15 órakor 
indul és Gyönkre 10:07 órakor érkezik). 

5485 Bonyhád – Nagymányok – Izmény – Kárász autóbuszvonalon 
- az iskolai előadási napokon közlekedő 621 sz. járat 3 perccel csökkentett 
menetidővel közlekedik. ( Bonyhád, autóbusz-állomásról 6:18 órakor indul és Mázára 
6:39 órakor érkezik), 
- az iskolai előadási napokon közlekedő 528 sz. járat 3 perccel korábban, 
csökkentett menetidővel közlekedik és Nagymányok, autóbusz-váróteremnél 6:55 
órakor megáll. (Máza, fordulótól 6:42 órakor indul és Bonyhádra 7:12 órakor érkezik). 

5495 Bonyhád – Tevel – Závod autóbuszvonalon 
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 745 sz. járat forgalma megszűnik. 
(Bonyhád, autóbusz-állomásról 13:45 órakor indul és Tevelre 14:14 órakor érkezik). 
Ezzel egyidejűleg 
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 746 sz. járat forgalma is 
megszűnik. (Tevel, községházától 14:15 órakor indul és Bonyhádra 14:35 órakor 
érkezik). 

5575 Tamási – Értény – Törökkoppány autóbuszvonalon  
- a 854 sz. járat csak iskolai előadási napokon közlekedik. (Pári, községházától 16:45 
órakor indul és Tamási, vasútállomásra 17:00 órakor érkezik), 
- őszi, téli tavaszi tanszünetben munkanapokon új 858 sz. járatot állítunk forgalomba 
Pári – Tamási között. (Pári, községházától 16:45 órakor indul és Tamási, 
vasútállomásra 17:00 órakor érkezik), 
- nyári tanszünetben munkanapokon új 852 sz. járatot állítunk forgalomba Pári – 
Tamási között. (Pári, községházától 16:45 órakor indul és Tamási, szolgáltatóházhoz 
16:58 órakor érkezik). 

5625 Pécs – Pécsvárad – Bonyhád autóbuszvonalon  
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 100 sz. járat forgalma megszűnik. 
(Bonyhád, autóbusz-állomásról 10:30 órakor indul és Pécsre 11:30 órakor érkezik), 
ezzel egyidejűleg 
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 21 sz. járat forgalma is megszűnik. 
(Pécs, autóbusz-állomásról 12:45 órakor indul és Bonyhádra 13:50 órakor érkezik), 
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő 59 
sz. járat 5 perccel később és Pécsvárad érintése nélkül közlekedik. (Pécs, autóbusz-
állomásról 19:40 órakor indul és Bonyhádra 20:35 órakor érkezik). 

5626 Pécs – Bonyhád – Zomba/Tevel – Tamási – Siófok autóbuszvonalon  
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő 
636 sz. járat változatlan indulási idővel a 626 sz. járat útvonalán és megállóhely 
kiosztásaival közlekedik. Ennek megfelelően a járat nem érinti Tevel, Kisdorog és 
Bonyhádvarasd településeket és a következő megállóhelyeken is megáll: 
Iregszemcse, községháza; Tamási, vasútállomás; Kéty, autóbusz-váróterem; Zomba, 
autóbusz-váróterem; Bonyhád, Rákóczi utca 1.; Mecseknádasd, Jókai Mór utca 1.; 
Pécsvárad, kollégium; Pécs, Lánc utca. (Siófok, autóbusz-állomásról 16:50 órakor 
indul és Pécsre 19:35 órakor érkezik). Ezzel egyidejűleg a  
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő 
626 sz. járat forgalma megszűnik. (Iregszemcse, községházától 17:15 órakor indul 
és Pécsre 19:40 órakor érkezik). 
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5628 Pécs – Pécsvárad – Erdősmecske – Görcsönydoboka autóbuszvonalon  
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 6 sz. járat forgalma megszűnik 
(Somberek, postától 13:50 órakor indul és Pécsre 15:00 órakor érkezik), 
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 9 sz. járat forgalma megszűnik 
(Pécs, autóbusz-állomásról 15:10 órakor indul és Somberekre 16:14 órakor érkezik). 

5658 [Pécs –] Újpetre – Siklós autóbuszvonalon  
- a 23 sz. járat forgalma tanszünetben munkanapokon megszűnik, a járat 
szabadnapokon közlekedik. (Pécs, autóbusz-állomásról 13:30 órakor indul és 
Siklósra 14:36 órakor érkezik), 
- a 13 sz. járat forgalmát tanszünetben munkanapokra is kiterjesztjük, a járat 
munkanapokon közlekedik (Pécs, autóbusz-állomásról 13:30 órakor indul és Siklósra 
14:43 órakor érkezik). 

5670 Pécs – Görcsöny – Baksa autóbuszvonalon 
- a 39 sz. járat forgalmát tanszünetben munkanapokra is kiterjesztjük, ennek 
megfelelően a járat a hetek utolsó iskolai napja kivételével naponta közlekedik (Pécs, 
autóbusz-állomásról 12:25 órakor indul és Pellérd, Hegyderékre 12:47 órakor 
érkezik), 
- az 54 sz. járat forgalmát tanszünetben munkanapokra is kiterjesztjük, ennek 
megfelelően a járat a hetek utolsó iskolai napja kivételével naponta közlekedik 
(Pellérd, Hegyderékről 12:50 órakor indul és Pécsre 13:12 érkezik). 

5686(6434) Pécs – Szigetvár – Kadarkút – Nagyatád – Nagykanizsa 
autóbuszvonalon 
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő 5 
sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, autóbusz-állomásról 18:10 órakor indul és 
Kadarkútra 19:15 órakor érkezik). 

5690 Pécs – Szentlőrinc – Kaposvár – Marcali autóbuszvonalon 
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon Pécsről 10:00 
órakor Marcaliba induló 9 sz. járat forgalmát kihasználatlanság miatt megszüntetjük 
(Pécs, autóbusz-állomásról 10:00 órakor indul és Marcaliba 12:25 órakor érkezik), 
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon Marcaliból 
16:40 órakor Pécsre induló 10 sz. járat csak Marcali – Kaposvár viszonylatban 
közlekedik (Marcali, autóbusz-állomásról 16:40 órakor indul és Kaposvárra 17:45 
órakor érkezik). 

5707 Komló – Szászvár – Dombóvár autóbuszvonalon  
- a munkaszüneti napokon közlekedő 16 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik. 
(Dombóvár, autóbusz-állomásról 12:35 órakor indul és Mekényesre 13:18 órakor 
érkezik). 

5816 Mohács – Villány – Szigetvár autóbuszvonalon  
- a naponta közlekedő 8 sz. járat Bogdása, temető megállóhelyen 15:50 órakor 
megáll (Szigetvár, autóbusz-állomásról 15:10 órakor indul és Mohácsra 18:17 órakor 
érkezik), 
- a munkanapokon közlekedő 7 sz. járat Siklós – Szigetvár között módosított 
menetidővel közlekedik. (Mohács, autóbusz-állomásról 15:30 órakor indul, Siklós, 
autóbusz-állomásra 16:37 órakor érkezik és 16:45 órakor indul, Harkány, autóbusz-
állomásra 16:53 órakor érkezik és 17:00 órakor indul, Vajszló, autóbusz-
váróteremhez 17:31 órakor érkezik és 17:35 órakor indul, Sellye, autóbusz-
váróteremhez 17:50 órakor érkezik és 18:00 órakor indul, Szigetvár, autóbusz-
állomásra 18:45 órakor érkezik). 
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5912 [Kaposvár –] Igal – Fiad autóbuszvonalon 
- a 288 sz. autóbuszjárat Bonnyapuszta, aut,. vt. megállóhely érintésével közlekedik 
(Fiad, aut. vt.-től 08:35 órakor, Bonnyapuszta, aut. vt.-től 09:03 órakor indul és Igal, 
fürdőhöz 09:16 órakor érkezik). 

5923 Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd autóbuszvonalon  
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 337 sz. járat forgalma Dombóvár – 
Hőgyész viszonylatban leállításra kerül. Kaposvárról a hetek utolsó iskolai előadási 
napján változatlan indulási idővel közlekedik Dombóvárra az 5925 Kaposvár – 
Mosdós – Dombóvár autóbuszvonalon új 647 járatszámmal. (Kaposvár, autóbusz-
állomásról 13:40 órakor indul és Dombóvárra 14:34 órakor érkezik). 

5942 Kaposvár – Simonfa – Szigetvár – Szentborbás autóbuszvonalon 
- a 445 sz. járat menetidején 5 perc csökkentést hajtunk végre (Kaposvár, autóbusz-
állomásról 12:05 órakor indul és Szigetvárra 13:08 órakor érkezik). 

5970 Kaposvár – Kaposfő – Nagybajom – Böhönye autóbuszvonalon 
- a hetek utolsó iskolai előadási napján Kaposvárról 15:55 órakor Nagybajom 
városba induló 267 sz. járat csak Kiskorpádig közlekedik (Kaposvár, autóbusz-
állomásról 15:55 órakor indul és Kiskorpádra 16:27 órakor érkezik), 
- az éves jelleggel munkaszüneti napokon Kaposvárról 12:45 órakor Kisasszondra 
induló 285 sz. járat csak a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti 
napok kivételével munkaszüneti napokon közlekedik (Kaposvár, autóbusz-állomásról 
12:45 órakor indul és Kisasszondra 13:17 órakor érkezik), 
- az éves jelleggel munkaszüneti napokon Kisasszondról 13:20 órakor Kaposfőre 
induló 296 sz. járat csak a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti 
napok kivételével munkaszüneti napokon közlekedik (Kisasszond, kastélytól 13:20 
órakor indul és Kaposfőre 13:27 órakor érkezik), 
- új 319 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek első iskolai előadási napját megelőző 
munkaszüneti napon Kaposvár – Kiskorpád viszonylatban (Kaposvár, autóbusz-
állomásról 18:10 órakor indul és Kiskorpád, somogysárdi elágazáshoz 18:39 órakor 
érkezik),  
- a munkaszüneti napok kivételével naponta Kaposvárról 09:05 órakor Böhönyére 
induló 253 sz. járat csak Nagybajom városig közlekedik (Kaposvár, autóbusz-
állomásról 09:05 órakor indul és Nagybajomba 09:48 órakor érkezik), 
- a munkaszüneti napok kivételével naponta Böhönyéről 10:20 órakor Kaposvárra 
induló 238 sz. járat csak Nagybajom várostól közlekedik (Nagybajom, aut. vt.-től 
10:33 órakor indul és Kaposvárra 11:15 órakor érkezik). 

5976 [Kaposvár –]Böhönye – Marcali – Balatonmáriafürdő – 
Balatonszentgyörgy autóbuszvonalon 
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon Kaposvárról 
12:15 órakor Marcaliba induló 225 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Kaposvár, 
autóbusz-állomásról 12:15 órakor indul és Marcaliba 14:00 órakor érkezik), 
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon Marcaliból 
16:20 órakor Kaposvárra induló 224 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Marcali, 
autóbusz-állomásról 16:20 órakor indul és Kaposvárra 18:00 órakor érkezik), 
- a 244 sz. csak a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napok 
kivételével munkaszüneti napokon közlekedik (Balatonberény, művelődési otthontól 
15:50 órakor indul és Kaposvárra 18:00 órakor érkezik), 
- új 254 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek első iskolai előadási napját megelőző 
munkaszüneti napokon Balatonberény – Marcali – Gadány – Böhönye – Kaposvár 
viszonylatban (Balatonberény, művelődési otthontól 15:50 órakor, Gadány, 
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művelődési otthontól 16:52 órakor indul és Kaposvárra 18:10 órakor érkezik), 
- új 255 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek első iskolai előadási napját megelőző 
munkaszüneti napokon Kaposvár – Kisasszond – Böhönye – Gadány – Marcali 
viszonylatban (Kaposvár, autóbusz-állomásról 12:45 órakor, Kisasszondról 13:17 
órakor indul és Marcaliba 14:35 órakor érkezik). 

5977(6366) Kaposvár – Böhönye – Marcali – Hévíz autóbuszvonalon 
- nyári tanszünetben naponta új 103 sz. járatot állítunk forgalomba Kaposvár – 
Keszthely viszonylatban (Kaposvár, autóbusz-állomásról 09:50 órakor indul és 
Keszthelyre 11:45 órakor érkezik), 
- nyári tanszünetben naponta új 104 sz. járatot állítunk forgalomba Keszthely – 
Kaposvár viszonylatban (Keszthely, autóbusz-állomásról 13:15 órakor indul és 
Kaposvárra 15:05 órakor érkezik). 

5980 Kaposvár – Bodrog – Újvárfalva autóbuszvonalon 
- a 208 sz. járat menetidején korrekciót hajtunk végre, valamint megállítjuk 08:10 
órakor Hetes, alsó, 08:13 órakor Juta, felső és 08:17 órakor Juta, Péterpuszta 
elnevezésű megállóhelyeken. (Újvárfalva (Nadalos), forduló megállóhelyről 07:41 
órakor indul és Kaposvárra 08:30 órakor érkezi).  

5988 [Kaposvár –]Somogyjád – Balatonboglár – Fonyód autóbuszvonalon 
- a hetek utolsó iskolai előadási napján Somogyvárról 15:40 órakor Lengyeltótiba 
közlekedő 465 sz. járat forgalmát kihasználatlanság miatt megszüntetjük 
(Somogyvár, Gyógypedagógiai Intézettől 15:40 órakor indul és Lengyeltótiba 16:00 
órakor érkezik), 
- a 445 sz. járat minden iskolai előadási napon közlekedik Kaposvár – Lengyeltóti 
viszonylatban Kisberény település érintésével (Kaposvár, autóbusz-állomásról 14:55 
órakor, Kisberényből 15:54 órakor indul és Lengyeltótiba 16:02 órakor érkezik. 

6042 [Siófok –] Fonyód – Marcali autóbuszvonalon 
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon 
Balatonmáriafürdőről 17:40 órakor Fonyódra induló 794 sz. járat forgalmát 
kihasználatlanság miatt megszüntetjük (Balatonmáriafürdő, vasútállomásról 17:40 
órakor indul és Fonyódra 18:10 órakor érkezik), 
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon Fonyódról 
19:30 órakor Marcaliba induló 759 sz. járat forgalmát Fonyód – Balatonmáriafürdő 
között kihasználatlanság miatt megszüntetjük, így az autóbuszjárat csak 
Balatonmáriafürdő – Marcali viszonylatban közlekedik (Balatonmáriafürdő, 
vasútállomásról 19:55 órakor indul és Marcaliba 20:23 órakor érkezik). 

6081 Barcs – Nagyatád – Marcali – Balatonszentgyörgy autóbuszvonalon 
- új 665 sz. járatot állítunk forgalomba nyári tanszünetben szabad és munkaszüneti 
napokon Nagyatád – Balatonszentgyörgy viszonylatban (Nagyatád, autóbusz-
állomásról 16:25 órakor indul és Balatonszentgyörgyre 18:05 órakor érkezik), 
- új 686 sz. járatot állítunk forgalomba nyári tanszünetben szabad és munkaszüneti 
napokon Balatonszentgyörgy – Nagyatád viszonylatban (Balatonszentgyörgy, 
vasútállomásról 20:30 órakor indul és Nagyatádra 22:10 órakor érkezik), 
- a hetek utolsó iskolai előadási napján Böhönyéről 14:01 órakor Nagyatádra induló 
656 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Böhönye, közp. aut. vt.-től 14:01 órakor indul 
és Nagyatádra 14:26 órakor érkezik), és ezzel egyidejűleg a 6100 autóbuszvonalon 
686 sz. járatot állítunk forgalomba a 656 sz. járat paramétereinek megfelelően. 
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6100 Nagyatád – Segesd – Böhönye autóbuszvonalon 
- új 686 sz. járatot állítunk forgalomba Böhönye – Nagyatád viszonylatban a hetek 
utolsó iskolai előadási napján (Böhönye, közp. aut. vt.-től 14:01 órakor indul és 
Nagyatádra 14:26 órakor érkezik). 

6115 [Nagyatád –]Lábod – Barcs autóbuszvonalon 
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 506 sz. járat forgalmát 

megszüntetjük (Barcs, vasútállomásról 13:45 órakor indul és Csokonyavisontára 

14:14 órakor érkezik), 

- a 466 sz. járat iskolai előadások napján közlekedik (Barcs, vasútállomásról 13:45 

órakor indul és Somogytarnócára 13:57 órakor érkezik), 

- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 487 sz. járat forgalmát 

megszüntetjük (Csokonyavisonta, fürdő bejárati úttól 14:17 órakor indul és Barcsra 

14:37 órakor érkezik), 

- a 467 sz. járat iskolai előadások napján közlekedik (Barcs(Somogytanóca), aut. vt.-

től 14:00 órakor indul és Barcsra 14:10 órakor érkezik). 

6120 Nagyatád – Csurgó – Gyékényes - Őrtilos/Somogybükkösd 
autóbuszvonalon 
- a 290 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Csurgó, vasútállomásról 05:00 
órakor indul és Csurgó, autóbusz-állomásra 05:02 órakor érkezik). 

6134 Csurgó – Szenta autóbuszvonalon 
- a 873 sz. járat 25 perccel korábban közlekedik (Csurgó, autóbusz-állomásról 05:05 

órakor indul és Szentára 05:15 órakor érkezik), 

- a 878 sz. járat 25 perccel korábban közlekedik (Szenta, aut. vt.-től 05:17 órakor 

indul és Csurgóra 05:27 órakor érkezik). 

 
6184 [Marcali –]Szőcsénypuszta – Balatonszentgyörgy autóbuszvonalon 
- a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedő 275 sz. járat forgalmát 
megszüntetjük (Marcali, autóbusz-állomásról 11:15 órakor indul és 
Balatonszentgyörgyre 11:55 órakor érkezik), 
- a 273 sz. járat Szőcsénypuszta – Balatonszentgyörgy között 2 perccel korábban 
közlekedik (Marcali, autóbusz-állomásról 11:15 órakor, Szőcsénypuszta, iskolától 
11:33 órakor indul és Balatonszentgyörgyre 11:58 órakor érkezik). 

6188(6422) Marcali – Somogysámson – Szőkedencs – Zalakaros 
autóbuszvonalon 
- a szabadnapokon Csákányról 04:37 órakor Marcaliba induló 260 sz. járatot 7 
perccel korábban és Sávoly település érintésével közlekedtetjük (Csákány, aut. vt.-től 
04:30 órakor indul és Marcaliba 05:20 órakor érkezik), 
- a szabadnapokon Marcaliból 14:35 órakor Zalakarosra induló 285 sz. járat Sávoly 
település érintésével közlekedik (Marcali, autóbusz-állomásról 14:35 órakor, Sávoly, 
iskolától 15:08 órakor indul és Zalakaros településre 16:15 órakor érkezik). 

6189 Vése – Nemesdéd – Szőcsénypuszta – Sávoly autóbuszvonalon 
- a hetek utolsó iskolai előadási napján Szőcsénypusztáról 12:25 órakor Nemesdédre 
induló 4 sz. járat 55 perccel korábban közlekedik (Szőcsénypuszta, iskolától 11:30 
órakor indul és Nemesdédre 11:48 órakor érkezik). 
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6197 Balatonszentgyörgy – Marcali – Böhönye – Somogyszob autóbuszvonalon 
- az éves jelleggel szabad és munkaszüneti napokon közlekedő 116 sz. járat 
forgalmát kihasználatlanság miatt megszüntetjük (Somogyszob, vasútállomásról 
16:27 órakor indul és Balatonszentgyörgyre 18:01 órakor érkezik), és ezzel 
egyidejűleg nyári tanszünetben szabad és munkaszüneti napokon új 6081/655 sz. 
járatot állítunk forgalomba 16:25 órakor Nagyatád – Balatonszentgyörgy 
viszonylatban, 
- az éves jelleggel szabad és munkaszüneti napokon közlekedő 113 sz. járat 
forgalmát kihasználatlanság miatt megszüntetjük (Balatonszentgyörgy, 
vasútállomásról 20:30 órakor indul és Somogyszobra 22:10 órakor érkezik), és ezzel 
egyidejűleg nyári tanszünetben szabad és munkaszüneti napokon új 6081/686 sz. 
járatot állítunk forgalomba 20:30 órakor Balatonszentgyörgy – Nagyatád 
viszonylatban. 
 
Kellemes utazást kíván a 

 
                            Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 

Kaposvár, 2019. június 1. 
 


