DDKK 0/2017-2018

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 2017. december 10-től – vasárnaptól –
az alábbi országos és regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe:
1569 Pécs – Kaposvár – Ajka autóbuszvonalon
- az 1 sz. járat csak felszálló utasok részére Szentlőrinc, bükkösdi elágazás
megállóhelyen 7:23 órakor megáll. A járat Kaposvár, autóbusz-állomásra 8:15 órakor
érkezik és Kaposvár-Tapolca között 5 perccel később közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról
7:00 órakor indul és Tapolcára 11:15 órakor érkezik),
- a 2 sz. járat csak leszálló utasok részére Szentlőrinc, bükkösdi elágazásnál 18:42
órakor megáll, Pécsre 5 perccel később érkezik (Tapolca, aut. áll.-ról 14:50 órakor
indul és Pécsre 19:05 órakor érkezik),
- a 4 sz. járat menetidejét Kaposvár – Pécs között 5 perccel emeljük (Keszthely, aut.
áll.-ról 15:55 órakor indul és Pécsre 19:05 órakor érkezik).
1576 Pécs – Kaposvár – Keszthely – Hévíz autóbuszvonalon
az autóbuszvonal csak Keszthelyig kerül meghirdetésre
- az 1 sz. járat forgalmát Keszthely-Hévíz között megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról
7:45 órakor indul és Keszthelyre 11:55 órakor érkezik),
- a 2 sz. járat forgalmát Hévíz-Keszthely között megszüntetjük (Keszthely, aut. áll.-ról
17:00 órakor indul és Pécsre 21:00 órakor érkezik).
1592 Kaposvár – Siófok – Veszprém – Győr autóbuszvonalon
A 113, 114, 115, 117, 118, 124, 127 és 134 sz. autóbuszjáratokat Balatonakarattya,
Rákóczi fa megálló helyett Balatonakarattya, vá. lejáró út megállóhelyen állítjuk meg.
- 127 sz. járat 20 perccel korábban közlekedik és menetidején 5 perc csökkentést
hajtunk végre (Siófok, autóbusz-állomásról 16:15 órakor indul és Veszprémbe 17:00
órakor érkezik),
- 118 sz. járat 25 perccel korábban közlekedik (Veszprém, autóbusz-állomásról 17:55
órakor indul és Kaposvárra 20:25 órakor érkezik).
1596 Pécs – Kaposvár – Szombathely – Sopron autóbuszvonalon
- a 101 sz. járat Pécs-Kaposvár között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik és
Zalaegerszegen 5 perccel rövidebb ideig tartózkodik (Pécs, aut. áll.-ról 6:00 órakor
indul és Sopronba 12:30 órakor érkezik),
- a 102 sz. járat Kaposvár-Pécs között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik
(Sopron, aut. áll.-ról 13:30 órakor indul és Pécsre 20:05 órakor érkezik).
1668 Szombathely – Zalaegerszeg – Kaposvár – Pécs autóbuszvonalon
- a 12 sz. járat Pécs-Kaposvár között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik (Pécs,
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aut. áll.-ról 8:00 órakor indul és Zalaegerszegre 11:35 órakor érkezik),
- a 14 sz. járat Pécs-Nagykanizsa között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik
(Pécs, aut. áll.-ról 10:00 órakor indul és Zalaegerszegre 13:05 órakor érkezik),
- a 16 sz. járat Pécs-Nagykanizsa között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik
(Pécs, aut. áll.-ról 10:00 órakor indul és Zalaegerszegre 13:05 órakor érkezik),
- a 11 sz. járat Kaposvár-Pécs között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik
(Zalaegerszeg, aut. áll.-ról 12:30 órakor indul és Pécsre 16:05 órakor érkezik),
- a 13 sz. járat Nagykanizsa-Pécs között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik
(Zalaegerszeg, aut. áll.-ról 16:30 órakor indul és Pécsre 19:35 órakor érkezik),
- a 15 sz. járat Kaposvár-Pécs között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik
(Nagykanizsa, aut. áll.-ról 17:22 órakor indul és Pécsre 20:05 órakor érkezik).
1740 Veszprém – Siófok – Dombóvár – Pécs autóbuszvonalon
- a 106 sz. járat Tamási, szolgáltatóháznál 12:35 órakor megáll (Pécs, aut. áll.-ról
11:05 órakor indul, Siófokra 10:20 órakor érkezik, 10:25 órakor indul és Veszprémbe
14:15 órakor érkezik).
1742 Veszprém – Siófok – Kaposvár – Pécs autóbuszvonalon
- a 2 sz. járat csak felszálló utasok részére Szentlőrinc, bükkösdi elágazás
megállóhelyen 9:23 órakor megáll, Szigetvár, turbéki temetőt 4 perccel később érinti.
A járat Kaposvár, autóbusz-állomásra 10:15 órakor érkezik és Kaposvár-Veszprém
között 5 perccel később közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 9:00 órakor indul és
Veszprémbe 13:00 órakor érkezik),
- az 1 sz. járat csak leszálló utasok részére Szentlőrinc, bükkösdi elágazásnál 16:42
órakor megáll, Pécsre 5 perccel később érkezik (Veszprém, aut. áll.-ról 13:00 órakor
indul és Pécsre 17:05 órakor érkezik).
5409(5353) Kalocsa – Szekszárd autóbuszvonalon
- a 109 sz. járatot Szekszárd, Nagypalánkpuszta megállóhelynél 16:17 órakor
megállítjuk. (Kalocsa, aut. áll-ról 15:30 órakor indul és Szekszárdra 16:25 órakor
érkezik).
5426 Szekszárd – Alsónána – Mórágy – Bátaszék autóbuszvonalon
- a 676 sz. járatot Várdomb, kultúrotthon megállóhely betérése nélkül közlekedtetjük.
(Mórágy, kultúrotthontól 14:00 órakor indul és Szekszárdra 14:35 órakor érkezik).
5434 Szekszárd – Bonyhád – Nagymányok – Izmény – Kárász autóbuszvonalon
a Váralja, külső elnevezésű megállóhely megszüntetésre kerül.
A 715, 615, 617, 618, 620, 644 sz. járatok az Izményi elágazás megállóhelyen nem
állnak meg.
5439 Baja – Szekszárd – Tamási – Siófok autóbuszvonalon
- a 215 sz. járatot csak munkanapokon közlekedtetjük. (Szekszárd, aut. áll-ról 12:45
órakor indul és Siófok, aut. áll-ra 14:45 órakor érkezik),
- új 219 sz. járatot állítunk forgalomba szabad- és munkaszüneti napokon
Szekszárd–Siófok viszonylatban. (Szekszárd, aut. áll-ról 12:40 órakor indul és Siófok,
aut. áll-ra 14:40 órakor érkezik).
5476 Bonyhád – Cikó autóbuszvonalon
- a 968 sz. járatot módosított menetidővel közlekedtetjük. (Cikó, aut. vt-től 9:30
órakor indul és Bonyhádra 9:43 órakor érkezik).
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5485 Bonyhád – Nagymányok – Izmény – Kárász autóbuszvonalon
a Váralja, külső elnevezésű megállóhely megszüntetésre kerül.
Az 551, 771, 621, 611, 623, 663, 625, 735, 637, 657, 639, 749, 660, 540, 580, 620,
528, 518,578, 598, 558,646, 656,664, 644 sz. járatok az Izményi elágazás
elnevezésű megállóhelyen nem állnak meg.
- a 747 sz. járatot Bonyhád, vásártér és Bonyhád(Majos), aut. vt megállóhelyeken
nem állítjuk meg. (Bonyhád, aut. áll-ról 14:30 órakor indul és Szászvárra 15:05
órakor érkezik),
- a 615 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Bonyhád, aut. áll-ról 6:25 órakor indul és
Váralja, felső megállóhelyhez 6:43 órakor érkezik),
- az 520 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Váralja, felső megállóhelytől 6:50 órakor
indul és Bonyhád, aut. áll-ra 7:11 órakor érkezik).
5502(8247)(5246)
[Dombóvár-]Tamási
–
Dunaföldvár
–
Kecskemét
autóbuszvonalon
- 453, 327 és 326 sz. járatok forgalmát Simontornya – Cece viszonylatban
megszüntetjük és új 781, 785 és 786 járatszámokkal kerülnek meghirdetésre
változatlan menetrend szerint az 5555 Tamási – Pincehely – Kisszékely –
Simontornya autóbuszvonalon Cecéig történő útvonal meghosszabbítással.
5510 Dombóvár – Kurd – Gyulaj autóbuszvonalon
- 433, 487, 497, 477, 460, 456, 494 és 474 sz. járatok forgalmát Kurd – Gyulaj
viszonylatban megszüntetjük, és új 425, 485, 495, 475, 462, 452, 492 és 472
járatszámokkal kerülnek változatlan menetrend szerint meghirdetésre az
5438[Szekszárd-]Hőgyész – Dombóvár autóbuszvonalon.
5515 Dombóvár – Csikóstőttős autóbuszvonalon
- a 417 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. (Dombóvár, aut. áll-ról 15:45
órakor indul és Csikóstőttős. aut. vt-hez 16:03 órakor érkezik),
- a 494 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. (Csikóstőttős, aut. vt-től 16:05
órakor indul és Dombóvár, aut. áll-ra 16:42 órakor érkezik).
5551 Tamási – Pincehely – Ozora – Fürged autóbuszvonalon
- új 653 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Tamási – Ozora
viszonylatban. (Tamási, vá-ról 5:37 órakor indul és Ozorára 6:07 órakor érkezik),
- új 782 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Ozora – Tamási
viszonylatban. (Ozora, kh-tól 16:48 órakor indul és Tamásiba 17:18 órakor érkezik).
5580 Tamási – Iregszemcse – Daránypuszta – Tab autóbuszvonalon
- a 113 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Tamási, vá-ról 12:45 órakor indul és Tab,
aut. áll-ra 13:24 órakor érkezik),
- a 115 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Tamási, vá-ról 20:45 órakor indul és Tab,
aut. áll-ra 21:24 órakor érkezik),
- a 114 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Tab, aut. áll-ról 14:03 órakor indul és
Tamási, vá-ra 14:47 órakor érkezik),
- a 116 sz. járat forgalmát megszüntetjük. (Tab, aut. áll-ról 22:03 órakor indul és
Tamási, vá-ra 22:47 órakor érkezik).
5600 Pécs – Orfű – Abaliget autóbuszvonalon
- a 3 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról 8:30 órakor indul és Orfűre
9:12 órakor érkezik),
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- a 11 sz. járat közlekedése VI. 1-je és VI. 15-e között munkaszüneti napok
kivételével naponta megszűnik, a járat tanév tartama alatt munkaszüneti napokon
közlekedik (Abaliget, barlangtól 10:10 órakor indul és Abaliget, vá.-ra 10:20 órakor
érkezik),
- a 18 sz. járat közlekedése VI. 1-je és VI. 15-e között munkaszüneti napok
kivételével naponta megszűnik, a járat tanév tartama alatt munkaszüneti napokon
közlekedik (Abaliget, vá.-ról 10:35 órakor indul és Abaliget, barlanghoz 10:45 órakor
érkezik),
- a 26 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Orfű(Tekeres), fordulótól 11:00 órakor indul
és Pécsre 11:42 órakor érkezik),
- a 5 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról 12:45 órakor indul és Orfűre
13:27 órakor érkezik),
- a 59 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról 17:30 órakor indul és
Orfűre 18:12 órakor érkezik),
- a 60 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Orfű(Tekeres), fordulótól 18:00 órakor indul
és Pécsre 18:42 órakor érkezik),
- a 64 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Orfű(Tekeres), fordulótól 18:30 órakor indul
és Pécsre 19:12 órakor érkezik),
- a 68 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Orfű(Tekeres), fordulótól 19:00 órakor indul
és Pécsre 19:42 órakor érkezik).
5602 Pécs – Orfű – Magyarhertelend autóbuszvonalon
- a 3 sz. járat forgalmát V. 1-jétől VI. 15-ig megszüntetjük, a járat nyári tanszünetben
naponta közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 9:30 órakor indul és Orfűre 10:15 órakor
érkezik),
- a 13 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról 10:00 órakor indul és
Orfűre 10:45 órakor érkezik),
- a 4 sz. járat forgalmát V. 1-jétől VI. 15-ig megszüntetjük, a járat nyári tanszünetben
naponta közlekedik (Orfű(Tekeres), fordulótól 10:30 órakor indul és Pécsre 11:15
órakor érkezik),
- a 109 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról 16:00 órakor indul és
Orfűre 16:45 órakor érkezik),
- a 110 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Orfű(Tekeres), fordulótól 17:00 órakor
indul és Pécsre 17:45 órakor érkezik).
5605 Pécs – Oroszló – Sásd [– Szágy/Gödre] autóbuszvonalon
- a 16 sz. járat Mánfa, kaposvári útelágazás megállóhelyen megáll (Magyarszék, v.
átjárótól 6:25 órakor indul és Pécsre 6:55 órakor érkezik).
5606 Pécs – Sásd – Kaposvár autóbuszvonalon
- a 22 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Kaposvár, aut. áll.-ról 20:40 órakor
indul és Pécsre 22:10 órakor érkezik),
- az 52 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Kaposvár, aut. áll.-ról 20:40 órakor
indul és Pécsre 22:15 órakor érkezik),
- a 2 sz. járat menetidején 5 perc növelést hajtunk végre (Kaposvár, aut. áll.-ról 5:45
órakor indul és Pécsre 7:20 órakor érkezik).
5610 Pécs – Mánfa – Komló autóbuszvonalon
- a 135 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Pécsről 12:25 órakor indul és
Komlóra 13:03 órakor érkezik),
- a 63 sz. járat forgalmát tanszünetben munkanapokra is kiterjesztjük, így a járat
munkanapokon közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 15:45 órakor indul és Komlóra 16:23
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órakor érkezik),
- a 70 sz. járat forgalmát tanszünetben munkanapokra is kiterjesztjük, így a járat
munkanapokon közlekedik (Komló, aut. áll.-ról 16:45 órakor indul és Pécsre 17:23
órakor érkezik),
- a 136 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Komló, aut. áll.-ról 16:55 órakor indul
és Pécsre 17:33 órakor érkezik).
5623 Pécs – Hosszúhetény – Szászvár – Mágocs autóbuszvonalon
- a 3 sz. járat 5 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Pécs, aut.-áll.-ról 19:35
órakor indul és Szászvárra 20:30 órakor érkezik).
5624 Pécs – Szászvár – Bonyhád – Szekszárd autóbuszvonalon
a Váralja, külső elnevezésű megállóhely megszüntetésre kerül.
5625 Pécs – Pécsvárad – Bonyhád autóbuszvonalon
- a 117 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 12:55 órakor indul
és Pécsváradra 13:25 órakor érkezik),
- a 123 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 14:10 órakor indul
és Pécsváradra 14:40 órakor érkezik),
- a 110 sz. járat 8 perccel korábban közlekedik (Pécsvárad, kollégiumtól 14:45 órakor
indul és Pécsváradra 15:15 órakor érkezik),
- a 121 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 16:25 órakor indul
és Pécsváradra 16:55 órakor érkezik),
- a 96 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Bonyhád, aut. áll.-ról 17:20 órakor indul és
Mecseknádasdra 17:31 órakor érkezik).
- a 45 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 22:40 órakor indul és
Bonyhádra 23:37 órakor érkezik),
- az 53 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 22:40 órakor indul és
Bonyhádra 23:41 órakor érkezik).
5627 Pécs – Hird/Berkesd – Pécsvárad – Mohács autóbuszvonal
Berkesd érintése nélkül és csak Székelyszabarig kerül meghirdetésre Pécs –
Pécsvárad – Székelyszabar elnevezéssel
- a 4 sz. járat Székelyszabar és Himesháza között 4 perccel csökkentett menetidővel
közlekedik (Székelyszabarból 5:10 órakor indul és Pécsre 6:12 órakor érkezik),
- a 10 sz. járat 4 perccel korábban közlekedik (Himesháza, Hősök teréről 5:16 órakor
indul és Pécsre 6:12 órakor érkezik),
- az 1 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról 7:00 órakor indul és
Mohácsra 9:38 órakor érkezik), átkerül az új 5638-as mezőbe,
- a 8 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Mohács, aut. áll.-ról 17:05 órakor indul és
Pécsre 19:25 órakor érkezik) átkerül az új 5638-as mezőbe.
5628 [Pécs –] Pécsvárad – Erdősmecske – Görcsönydoboka autóbuszvonalon
- a 3 sz. járat módosított menetidővel közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 11:25 órakor indul
és Erdősmecskére 12:21 órakor érkezik),
- a 6 sz. járat módosított menetidővel és Pécsvárad-Pécs között gyorsított járatként
közlekedik (Somberek, postától 13:50 órakor indul és Pécsre 15:00 órakor érkezik),
- az 1 sz. járat módosított menetidővel közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 15:15 órakor
indul és Görcsönydobokára 16:51 órakor érkezik),
- a 9 sz. járat 5 perccel korábban indul és Pécs – Lovászhetény között gyorsítva
közlekedik, így a Szebényi elágazásnál csatlakozást ad a Szebénybe betérő 5800/34
sz. járatnak (Pécs, aut. áll.-ról 15:10 órakor indul és Somberekre 16:14 órakor
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érkezik),
- a 2 sz. járat Görcsönydobokáról indul és módosított menetidővel közlekedik
(Görcsönydoboka, Nagyfa utcától 16:50 órakor indul és Pécsre 18:35 órakor érkezik).
5635 Pécs – Nagykozár – Romonya autóbuszvonalon
- a 19 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 15:35 órakor indul és
Nagykozárba 15:55 órakor érkezik),
- a 24 sz. járat 7 perccel később közlekedik (Nagykozárból 15:57 órakor indul és
Pécsre 16:17 órakor érkezik),
- a 21 sz. járat 5 perccel később indul (Pécs, aut. áll.-ról 16:35 órakor indul és
Nagykozárba 16:55 órakor érkezik).
5636 [Pécs –] Romonya – Pécsvárad autóbuszvonalon
- új 37 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadási napokon (Szilágypusztáról 6:45
órakor indul és Pécsváradra 6:55 órakor érkezik),
- új 40 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon (Szilágy, iskolától 7:50 órakor
indul és Berkesdre 7:57 órakor érkezik).
Új 5638 Pécs – Romonya – Pécsvárad – Mohács autóbuszvonalat nyitunk
- új 1 sz. járatot állítunk forgalomba munkaszüneti napokon (Pécs, aut. áll.-ról 7:00
órakor indul és Mohácsra 9:34 órakor érkezik),
- új 2 sz. járatot állítunk forgalomba munkaszüneti napokon (Mohács, aut. áll.-ról
17:05 órakor indul és Pécsre 19:25 órakor érkezik).
5639 [Pécs –] Romonya – Szederkény/Belvárdgyula autóbuszvonalon
- a 11 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 16:35 órakor indul és
Olaszba 17:17 órakor érkezik).
5643 Pécs – Szederkény – Berkesd autóbuszvonalon
Az autóbuszvonal csak Pécsváradig kerül meghirdetésre Pécs – Szederkény –
Pécsvárad elnevezéssel
- a 28 sz. járat Pécsváradról 15 perccel később indul és Kékesd, Kátoly betérés
nélkül közlekedik (Pécsvárad, kollégiumtól 4:20 órakor indul és Szederkénybe 4:47
órakor érkezik),
- a 6 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécsvárad(Szilágypuszta), fordulótól 6:45
órakor indul és Pécsváradra 6:55 órakor érkezik),
- a 23 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Szilágy, községházától 7:50 órakor indul és
Berkesdre 7:57 órakor érkezik),
- a 9 sz. járat munkanapokon és 7 perccel korábban közlekedik (Szederkény,
Rákóczi Ferenc utcától 11:25 órakor indul és Pécsváradra 12:06 órakor érkezik),
- új 27 sz. járat közlekedik szabadnapokon (Szederkény, Rákóczi Ferenc utcától
11:50 órakor és Pécsváradra 12:31 órakor érkezik),
- a 16 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Pécsvárad, kollégiumtól 12:35 órakor
indul és Pécsre 13:56 órakor érkezik),
- a 11 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 13:10 órakor indul és
Pécsváradra 14:33 órakor érkezik),
- új 30 sz. járat közlekedik szabadnapokon (Pécsvárad, kollégiumtól 16:35 órakor
indul és Szederkénybe 17:13 órakor érkezik),
- a 26 sz. járat forgalmát szabadnapokon megszüntetjük, a járat csak munkanapokon
közlekedik (Pécsvárad, kollégiumtól 17:02 órakor indul és Szederkénybe 17:40
órakor érkezik).
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5645 Pécs – Szederkény – Mohács autóbuszvonalon
- a 8 sz. járaton 5 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról
4:25 órakor indul és Pécsre 5:25 órakor érkezik),
- a 36 sz. járat iskolai előadási és munkaszüneti napok kivételével naponta 5 perccel
korábban közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 7:00 órakor indul és Pécsre 8:05 órakor
érkezik), iskolai előadási napokon új 22 járatszámmal Mohács – Bóly között 5
perccel korábban, Bóly – Pécs között változatlan menetrend szerint közlekedik
(Mohács, aut. áll.-ról 7:00 órakor indul Bólyba 7:24 órakor érkezik és 7:29 órakor
indul, Pécsre 8:10 órakor érkezik),
- új 73 sz. járat közlekedik munkanapokon Pécs - Versend, bej. út - Mohács
viszonylaton (Pécs, aut. áll.-ról 10:45 órakor indul és Mohácsra 11:40 órakor érkezik),
- a 35 sz. járat 15 perccel később közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 11:15 órakor indul és
Mohácsra 12:20 órakor érkezik),
- a 80 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 13:30 órakor indul
és Bólyba 13:51 órakor érkezik),
- a 95 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Bólyból 13:55 órakor indul és
Mohácsra 14:19 órakor érkezik),
- a 65 sz. járat 4 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 16:20
órakor indul és Bólyba 17:01 órára érkezik),
- a 99 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Pécs, aut. áll-tól 16:35 órakor indul
és Mohácsra 17:30 órakor érkezik).
- a 81 sz. járat 5 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 19:25
órakor indul és Mohácsra 20:25 órakor érkezik),
- a 25 sz. járat 5 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 19:25
órakor indul és Mohácsra 20:35 órakor érkezik),
- a 78 sz. járat 5 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról
20:30 órakor indul és Pécsre 21:30 órakor érkezik),
- a 83 sz. járat 5 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 21:15
órakor indul és Mohácsra 22:15 órakor érkezik),
- a 93 sz. járat 5 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 21:15
órakor indul és Mohácsra 22:15 órakor érkezik),
- a 84 sz. járat 5 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról
22:25 órakor indul és Pécsre 23:25 órakor érkezik),
- a 85 sz. járat 5 perccel később indul és 5 perccel csökkentett menetidővel
közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 22:40 órakor indul és Mohácsra 23:40 órakor érkezik).
5646 Pécs – Mohács – Dunaszekcső autóbuszvonalon
- a 2 sz. járat 5 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Dunaszekcsőről 20:05
órakor indul és Pécsre 21:30 órakor érkezik).
5655 Pécs – Egerág – Újpetre autóbuszvonalon
- a 56 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Kozármisleny, Templom tértől 14:55
órakor indul és Pécsre 15:12 órakor érkezik),
- a 60 sz. járat Pécsudvard betérés nélkül közlekedik (Szökéd, fordulótól 15:48
órakor indul és Pécsre 16:29 órakor érkezik),
- a 73 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról 19:30 órakor indul és
Újpetrére 20:43 órakor érkezik), a járat Vokányig meghosszabbítva közlekedik, az
5658 sz. vonalon 41-es járatszámmal kerül meghirdetésre,
- a 75 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról 19:30 órakor indul és
Újpetrére 20:23 órakor érkezik), a járat Vokányig meghosszabbítva közlekedik, az
5658 sz. vonalon 39-es járatszámmal kerül meghirdetésre,
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- a 79 sz. járat Szemely, forduló megállóhelyig meghosszabbítva közlekedik (Pécs,
aut. áll.-ról 20:30 órakor indul és Szemelybe 20:58 órakor érkezik),
- a 82 sz. járat Szemely, fordulótól 21:00 órakor indul és Kozármisleny-Pécs között
13 perccel később közlekedik, így Pécsre 21:28 órakor érkezik,
- a 78 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Újpetre, vokányi elág.-tól 20:37 órakor indul
és Pécsre 20:30 órakor érkezik), a járat Vokányból indul és az 5658-as vonalon 38as járatszámmal kerül meghirdetésre,
- a 80 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Újpetre, vokányi elág.-tól 20:43 órakor indul
és Pécsre 20:30 órakor érkezik), a járat Vokányból indul és az 5658-as vonalon 40es járatszámmal kerül meghirdetésre.
5656 [Pécs –] Újpetre – Villány autóbuszvonalon
- a 21 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 14:05 órakor indul és
Villányba 15:13 órakor érkezik).
5658 [Pécs –] Újpetre – Siklós autóbuszvonalon
- új 39 sz. járatot állítunk forgalomba szabad és munkaszüneti napokon (Pécs, aut.
áll.-ról 19:30 órakor indul és Vokányba 20:25 órakor érkezik),
- új 41 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon (Pécs, aut. áll.-ról 19:30 órakor
indul és Vokányba 20:41 órakor érkezik),
- új 38 sz. járatot állítunk forgalomba szabad és munkaszüneti napokon (Vokány,
kistótfalui elágazástól 20:35 órakor indul és Pécsre 21:30 órakor érkezik),
- a új 40 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon (Vokány, kistótfalui
elágazástól 20:45 órakor indul és Pécsre 21:35 órakor érkezik),
- a 21 sz. járat 5 perccel később indul és 9 perccel csökkentett menetidővel
közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 22:40 órakor indul és Vokányba 23:57 órakor érkezik).
5660 Pécs – Pogány – Garé – Túrony autóbuszvonalon
- a 18 sz. járat Szalánta(Németi) – Pogány között változatlan menetrend szerint,
Pogány – Pécs között 3 perccel korábban közlekedik (Szalánta(Németi), fordulótól
7:45 órakor indul, Pogány, fordulóhoz 8:03 órakor érkezik és 8:04 órakor indul,
Pécsre 8:23 órakor érkezik).
5662 [Pécs –] Túrony – Harkány – Siklós autóbuszvonalon
- a 2 sz. járat forgalmát megszüntetjük, helyette csarnótai betéréssel
naponta közlekedik (Siklós, autóbusz-állimásról 4:20 órakor indul és
órakor érkezik),
- a 63 sz. járat Csarnóta, forduló betéréssel közlekedik (Pécs, aut.
órakor indul és Siklósra 23:47 órakor érkezik),
- a 61 sz. járat Csarnóta, forduló betéréssel közlekedik (Pécs, aut.
órakor indul és Siklósra 0:11 órakor érkezik).

a 4 sz. járat
Pécsre 5:18
áll.-ról 22:45
áll.-ról 22:45

5663 Pécs – Garé – Siklósbodony autóbuszvonalon
a Vaskapu, ÁG. elnevezésű megállóhely megszüntetésre kerül.
5670 Pécs – Görcsöny – Baksa autóbuszvonalon
- a 39 sz. járat Pellérd, Hegyderékig meghosszabbítva közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról
12:25 órakor indul és Pellérd, Hegyderékre 12:47 órakor érkezik),
- az 54 sz. járat Pellérd, Hegyderéktől közlekedik (Pellérd, Hegyderéktől 12:50 órakor
indul és Pécsre 13:12 órakor érkezik),
- a 37 sz. járat Pellérd, Hegyderékig meghosszabbítva közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról
14:25 órakor indul és Pellérd, Hegyderékre 14:47 órakor érkezik),
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- a 19 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 14:25 órakor indul és
Szőkébe 15:03 órakor érkezik),
- az 52 sz. járat Pellérd, Hegyderéktől közlekedik (Pellérd, Hegyderéktől 14:50 órakor
indul és Pécsre 15:12 órakor érkezik),
- a 30 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Szőke, fordulótól 15:04 órakor indul és
Görcsönybe 15:15 órakor érkezik),
- a 46 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Szőke, fordulótól 15:04 órakor indul és
Görcsönybe 15:13 órakor érkezik),
- a 25 sz. járat 8 perccel később közlekedik (Görcsöny, Tüzép telep bej. úttól 16:30
órakor indul és Szőkébe 16:41 órakor érkezik),
- új 56 sz. járat közlekedik munkanapokon Szőke, fordulótól Görcsöny, községházáig
(Szőkéből 18:40 órakor indul és Görcsönybe 18:49 órakor érkezik).
5673 Pécs – Baksa – Vajszló – Kórós autóbuszvonalon
- a 49 sz. járat Ózdfalu, forduló betéréssel közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 14:30 órakor
indul és Vajszlóra 15:38 órakor érkezik).
5676 Pécs – Baksa – Vajszló – Sellye – Drávafok autóbuszvonalon
- a 2 sz. járat Drávafok és Bogádmindszent között 12 perccel korábban, majd
Ózdfalu, forduló betéréssel közlekedik (Drávafok, fő utcától 3:53 órakor indul és
Pécsre 5:35 órakor érkezik).
5685 Pécs – Szigetvár autóbuszvonalon
- a 41 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról 7:15 órakor indul és
Szentlőrinc, bükkösdi elágazáshoz 7:41 órakor érkezik), a járat Szentlőrinc, fordulóig
közlekedik és az 5696 sz. vonalon 9-es járatszámmal kerül meghirdetésre,
- a 38 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Szentlőrinc, bükkösdi elágazástól 7:45
órakor indul és Pécsre 8:13 órakor érkezik), a járat Szentlőrinc, fordulótól indul és az
5696-os vonalon 8-as járatszámmal kerül meghirdetésre,
- a 42 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Szentlőrinc, bükkösdi elágazástól 8:10
órakor indul és Pécsre 8:38 órakor érkezik), a járat Szentlőrinc, fordulótól indul és az
5696-os vonalon 10-es járatszámmal kerül meghirdetésre,
- a 37 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról 13:20 órakor indul és
Szentlőrinc, bükkösdi elágazáshoz 13:48 órakor érkezik), a járat Szentlőrinc,
fordulóig közlekedik és az 5696 sz. vonalon 11-es járatszámmal kerül meghirdetésre,
- a 44 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Szentlőrinc, bükkösdi elágazástól 13:55
órakor indul és Pécsre 14:23 órakor érkezik), a járat Szentlőrinc, fordulótól indul és
az 5696-os vonalon 12-es járatszámmal kerül meghirdetésre,
- a 39 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, aut. áll.-ról 14:45 órakor indul és
Szentlőrinc, bükkösdi elágazáshoz 15:13 órakor érkezik), a járat Szentlőrinc,
fordulóig közlekedik és az 5696 sz. vonalon 13-as járatszámmal kerül meghirdetésre,
- a 13 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 22:40 órakor indul és
Szigetvárra 23:25 órakor érkezik).
5686 Pécs – Szigetvár – Kadarkút – Nagyatád – Nagykanizsa autóbuszvonalon
- az 1 sz. járat Somogyapáti(Adorjánpuszta), bej. út megállóhelyen 7:37 órakor
megáll,
- a 3 sz. járat Somogyapáti(Adorjánpuszta), bej. út megállóhelyen 7:42 órakor megáll.
5690 Pécs – Szentlőrinc – Kaposvár – Marcali autóbuszvonalon
- a 9 sz. járat Pécs- Kaposvár között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik (Pécs,
aut. áll.-ról 10:00 órakor indul és Marcaliba 12:25 órakor érkezik),
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- a 7 sz. járat Pécs- Kaposvár között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik (Pécs,
aut. áll.-ról 13:00 órakor indul és Kaposvárra 14:15 órakor érkezik),
- a 8 sz. járat Kaposvár-Pécs között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik
(Kaposvár, aut. áll.-ról 12:50 órakor indul és Pécsre 14:05 órakor érkezik),
- a 3 sz. járat Pécs- Kaposvár között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik (Pécs,
aut. áll.-ról 15:00 órakor indul és Marcaliba 17:25 órakor érkezik),
- a 5 sz. járat Pécs- Kaposvár között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik (Pécs,
aut. áll.-ról 16:00 órakor indul és Kaposvárra 17:15 órakor érkezik),
- a 6 sz. járat Kaposvár-Pécs között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik
(Kaposvár, aut. áll.-ról 16:50 órakor indul és Pécsre 18:05 órakor érkezik),
- a 2 sz. járat Kaposvár-Pécs között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik
(Kaposvár, aut. áll.-ról 17:45 órakor indul és Pécsre 19:00 órakor érkezik),
- a 10 sz. járat Kaposvár-Pécs között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik
(Marcali, aut. áll.-ról 16:40 órakor indul és Pécsre 19:05 órakor érkezik),
- az 1 sz. járat Pécs- Kaposvár között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik (Pécs,
aut. áll.-ról 19:00 órakor indul és Kaposvárra 20:15 órakor érkezik).
5691 Pécs – Szentlőrinc – Kaposvár – Tab – Siófok autóbuszvonalon
- a 2 sz. járat Kaposvár-Pécs között 5 perccel növelt menetidővel közlekedik (Siófok,
autóbusz-állomásról 17:45 órakor indul és Pécsre 21:05 órakor érkezik),
- a 3 sz. járat Pécsről 5 perccel később indul és menetidején Kaposvár – Siófok
között 10 perc csökkentést hajtunk végre (Pécs, autóbusz-állomásról 21:55 órakor
indul és Siófokra 0:30 órakor érkezik).
5696 Pécs – Szentlőrinc – Szentkatalin autóbuszvonalon
- az 5 sz. járatot Szentlőrinc, fordulóig meghosszabbítva közlekedik (Pécs, aut. áll.ról 6:20 órakor indul és Szentlőrincre 6:51 órakor érkezik),
- új 9 sz. járat közlekedik munkanapokon Pécs, autóbusz-állomásról Szentlőrinc,
fordulóig (Pécsről 7:15 órakor indul és Szentlőrincre 7:43 órakor érkezik),
- új 8 sz. járat közlekedik iskolai előadási napokon Szentlőrinc, fordulótól Pécs,
autóbusz-állomásra (Szentlőrincről 7:50 órakor indul és Pécsre 8:20 órakor érkezik),
- új 10 sz. járat közlekedik iskolai előadási napokon Szentlőrinc, fordulótól Pécs,
autóbusz-állomásra (Szentlőrincről 8:15 órakor indul és Pécsre 8:45 órakor érkezik),
- új 11 sz. járat közlekedik a hetek utolsó iskolai előadási napján Pécs, autóbuszállomásról Szentlőrinc, fordulóig (Pécsről 13:20 órakor indul és Szentlőrincre 13:51
órakor érkezik),
- új 12 sz. járat közlekedik a hetek utolsó iskolai előadási napján Szentlőrinc,
fordulótól Pécs, autóbusz-állomásra (Szentlőrincről 13:55 órakor indul és Pécsre
14:25 órakor érkezik),
- új 13 sz. járat közlekedik iskolai előadási napokon Pécs, autóbusz-állomásról
Szentlőrinc, fordulóig (Pécsről 14:45 órakor indul és Szentlőrincre 15:16 órakor
érkezik),
- a 7 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Pécs, aut. áll.-ról 15:25 órakor indul és
Szentlőrincre 15:56 órakor érkezik).
5707 Komló – Szászvár – Dombóvár autóbuszvonalon
- a 42 sz. járat Lengyel, aut. vt. megállóhelyig meghosszabbítva közlekedik
(Dombóvár, aut. áll.-ról 12:30 órakor indul és Lengyelbe 13:34 órakor érkezik).
5710 Komló – Szászvár – Bonyhád autóbuszvonalon
A Bonyhádot érintő járatok Bonyhád, vásártér megállóhelyen megállnak.
A 101 sz. járat az Izményi elágazás elnevezésű megállóhelyen nem áll meg.
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5800 Mohács – Palotabozsok – Erdősmecske autóbuszvonalon
- a 23 sz. járat 30 perccel korábban közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 15:05 órakor
indul és Somberekre 15:26 órakor érkezik),
- a 41 sz. járat 15 perccel később közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 20:15 órakor indul
és Véméndre 20:48 órakor érkezik),
- a 44 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Véménd, kh.-tól 20:50 órakor indul és
Mohácsra 21:42 órakor érkezik),
- a 43 sz. járat Véménd, Zrínyi utca megállóhelyig meghosszabbítva közlekedik
(Mohács, aut. áll.-ról 22:25 órakor indul és Véménd, Zrínyi utcához 23:19 órakor
érkezik),
- a 46 sz. járat közlekedését megszüntetjük (Véménd, kh.-tól 23:18 órakor indul és
Somberekre 23:30 órakor érkezik).
5809 Mohács – Somberek – Pécsvárad autóbuszvonalon
- a 15 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 10:45 órakor indul
és Pécsváradra 12:00 órakor érkezik).
5813 Mohács – Lippó – Villány [– Harkány] autóbuszvonalon
a Villány, vasútállomást érintő valamennyi járat Villány, cukrászda megállóhelyen is
megállnak.
- a 60 sz. járat Majs és Mohács között 5 perccel csökkentett menetidővel közlekedik
(Siklós, aut. áll.-ról 5:15 órakor indul és Mohácsra 8:01 órakor érkezik),
- a 22 sz. járat Majs és Mohács között 2 perccel csökkentett menetidővel közlekedik
(Harkány, aut. áll.-ról 8:00 órakor indul és Mohácsra 10:11 órakor érkezik),
- a 58 sz. járat Majs és Mohács között 3 perccel csökkentett menetidővel közlekedik
(Harkány, aut. áll.-ról 8:00 órakor indul és Mohácsra 10:27 órakor érkezik),
- a 49 sz. járat munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedik (Mohács, aut.
áll.-ról 18:40 órakor indul és Lippóra 19:23 órakor érkezik),
- új 63 sz. járat közlekedik munkaszüneti napokon Mohácsról Nagynyárád betéréssel
Villány, vasútállomásig, amely Villányban csatlakozást ad a Pécsre 20:00 órakor
induló vonatra (Mohács, aut. áll.-ról 18:40 órakor indul és Villányba 19:52 órakor
érkezik).
5815 Mohács – Bóly – Villány – Harkány autóbuszvonalon
a Villány, vasútállomást érintő valamennyi járat Villány, cukrászda megállóhelyen is
megállnak.
- a 36 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Nagybudmér, községházától 6:32
órakor indul és Bólyba 6:44 órakor érkezik),
- a 22 sz. járat 3 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Villány, vasútállomásról
9:35 órakor indul és Mohácsra 10:48 órakor érkezik),
- a 11 sz. járat 20 perccel később közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 11:40 órakor indul
és Villányba 12:48 órakor érkezik),
- a 19 sz. járat 20 perccel később közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 11:40 órakor indul
és Villányba 12:56 órakor érkezik),
- a 21 sz. járat 5 perccel később indul és 5 perccel csökkentett menetidővel
közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 13:05 órakor indul és Harkányba 15:12 órakor
érkezik),
- a 3 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 14:35 órakor indul és
Siklósra 15:42 órakor érkezik),
- a 27 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 14:35 órakor indul
és Harkányba 15:56 órakor érkezik),
- a 30 sz. járat 2 perccel korábban indul és 4 perccel csökkentett menetidővel
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közlekedik (Villány, városházától 17:20 órakor indul és Mohácsra 18:30 órára
érkezik).
5817 [Mohács –] Villány – Magyarbóly autóbuszvonalon
a Villány, vasútállomást érintő valamennyi járat Villány, cukrászda megállóhelyen is
megállnak.
- a 2 sz. járat 15 perccel később indul és 14 perccel csökkentett menetidővel
közlekedik (Magyarbólyból 6:10 órakor indul és Mohácsra 7:48 órakor érkezik),
- az 1 sz. járat Sziebertpuszta betéréssel és 10 perccel csökkentett menetidővel
közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 16:25 órakor indul és Magyarbólyba 18:10 órakor
érkezik),
- az 3 sz. járat 7 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról
16:25 órakor indul és Magyarbólyba 17:57 órakor érkezik).
5821 Mohács – Kisnyárád autóbuszvonalon
- az 1 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Mohács, aut. áll.-ról 11:55 órakor indul és
Kisnyárádra 12:22 órakor érkezik), helyette a 13 sz. járat munkaszüneti napokon is
közlekedik
- a 13 sz. járat naponta és 10 perccel korábban közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról
12:05 órakor indul és Kisnyárádra 12:32 órakor érkezik),
- a 14 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Kisnyárád, fordulótól 12:35 órakor
indul és Mohácsra 13:02 órakor érkezik).
5825 Mohács – Himesháza – Pécsvárad autóbuszvonalon
- az 1 sz. járat Szűr helyett Geresdlak(Püspöklak), Flórián utcáig közlekedik
(Himesháza, Hősök teréről 4:35 órakor indul és Geresdlakra 4:43 órakor érkezik),
- a 2 sz. járat Geresdlak(Püspöklak), Flórián utcától indul, Szűr betéréssel és 4
perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Geresdlakról 4:45 órakor indul és
Mohácsra 5:45 órakor érkezik),
- a 11 sz. járat 4 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról
6:00 órakor indul és Szűrbe 6:49 órakor érkezik),
- a 4 sz. járat 4 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Pécsvárad, kollégiumtól
7:50 órakor indul és Mohácsra 9:25 órakor érkezik),
- a 14 sz. járat 4 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Pécsvárad,
kollégiumtól 8:30 órakor indul és Mohácsra 10:05 órakor érkezik),
- a 18 sz. járat 4 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Pécsvárad,
kollégiumtól 12:15 órakor indul és Mohácsra 13:35 órakor érkezik),
- a 52 sz. járat 5 perccel korábban és 4 perccel csökkentett menetidővel közlekedik
(Pécsvárad, kollégiumtól 13:50 órakor indul és Mohácsra 15:11 órakor érkezik),
- a 30 sz. járat 4 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Szebény, fordulótól
14:00 órakor indul és Mohácsra 14:54 órakor érkezik),
- a 37 sz. járat 4 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról
14:25 órakor indul és Himesházára 15:09 órakor érkezik),
- a 27 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról 14:35 órakor indul
és Pécsváradra 15:59 órakor érkezik),
- a 28 sz. járat 4 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Pécsvárad,
kollégiumtól 15:10 órakor indul és Mohácsra 16:31 órakor érkezik),
- a 35 sz. járat 4 perccel csökkentett menetidővel közlekedik (Mohács, aut. áll.-ról
17:05 órakor indul és Szebénybe 18:01 órakor érkezik),
- a 46 sz. járat 20 perccel korábban közlekedik (Pécsvárad, kollégiumtól 17:45 órakor
indul és Himesházára 18:28 órakor érkezik,
- a 47 sz. járat Geresdlak(Püspöklak), Flórián utcáig közlekedik (Mohács, aut. áll.
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22:25 órakor indul és Geresdlakra 23:27 órakor érkezik),
- az 50 sz. járat Szűr helyett Geresdlak(Püspöklak), Flórián utcától közlekedik
(Geresdlakról 23:28 órakor indul és Himesházára 23:36 órakor érkezik).
5830 Harkány – Siklós – Nagytótfalu/Göntérpuszta – Villány autóbuszvonalon
a Villány, vasútállomást érintő valamennyi járat Villány, cukrászda megállóhelyen is
megállnak.
5833 Siklós – Old – Beremend – Kásád autóbuszvonalon
- a 26 sz. járat 7 perccel csökkentett menetidővel közlekedik Kistapolca, fordulótól
13:35 órakor indul és Siklósra 14:07 órakor érkezik).
5840 Siklós – Vajszló – Zaláta autóbuszvonalon
- a 9, 13, 15, 31, 53, 21, 19 sz. járatok a Kémes, iskola megállóhely után a Kémes,
temető elnevezésű megállóhelyen is megállnak.
- új 1 sz. járat közlekedik iskolai előadási napokon Vajszlóról Lúzsokra (Vajszló, aut.
vt.-től 16:00 órakor indul és Lúzsokra 16:09 órakor érkezik).
5845 Vajszló – Sellye autóbuszvonalon
- a 2 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Sellye, aut. vt.-ről 12:35 órakor indul és
Vajszlóra 12:54 órakor érkezik).
5885 Szigetvár – Bánfa – Szentdénes – Szentlőrinc autóbuszvonalon
- a 13 sz. járat 9 perccel később közlekedik (Szentdénes, fordulótól 8:00 órakor indul
és Szentlőrincre 8:14 órakor érkezik),
- a 10 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Szentlőrinc, fordulótól 8:40 órakor indul és
Szentdénesre 8:54 órakor érkezik),
- a 34 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Szentlőrinc, vasútállomástól 8:45 órakor
indul és Szigetvárra 9:19 órakor érkezik),
- a 8 sz. járat forgalmát keddi napokra is kiterjesztjük (Szentlőrinc, vasútállomástól
8:45 órakor indul és Szigetvárra 9:19 órakor érkezik),
- a 7 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Szentdénes, fordulótól 8:56 órakor indul és
Szentlőrincre 9:10 órakor érkezik),
- a 25 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Szigetvár, autóbusz-állomásról 12:20 órakor
indul és Szentlőrincre 12:44 órakor érkezik),
- a 1 sz. járat forgalmát keddi napokra is kiterjesztjük (Szigetvár, autóbusz-állomásról
12:20 órakor indul és Szentlőrincre 12:44 órakor érkezik),
- a 6 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Nagyváty, fordulótól 18:35 órakor indul
és Szigetvárra 18:53 órakor érkezik).
5887 Szigetvár – Szentegát – Szentegát(Kárászpuszta) autóbuszvonalon
- a 16 sz. Dencsháza, iskola megállóhelyen való tartózkodás megszűnik
(Szentegát(Galambospuszta), fordulótól 7:10 órakor indul és Szigetvárra 7:40 órakor
érkezik).
5890 Szigetvár – Zádor – Lakócsa autóbuszvonalon
- a 15 sz. járat forgalmát tanszünetben munkanapokra is kiterjesztjük,
Kastélyosdombó és Teklafalu közötti szakaszát megszüntetjük (Szigetvár, autóbuszállomásról 14:30 órakor indul és Kastélyosdombóra 15:14 órakor érkezik),
- a 21 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Szigetvár, autóbusz-állomásról 14:30 órakor
indul és Zádorba 15:29 órakor érkezik),
- új 14 sz. járat közlekedik iskolai előadási napokon Kastélyosdombóról Teklafaluba,

14

a járat Kastélyosdombó, autóbusz-váróteremtől 15:25 órakor indul és Teklafaluba
15:42 órakor érkezik,
- új 28 sz. járat közlekedik tanszünetben munkanapokon Kastélyosdombóról
Zádorba, a járat Kastélyosdombó, autóbusz-váróteremtől 15:25 órakor indul és
Zádorba 15:29 órakor érkezik.
5914 Kaposvár – Igal – Törökkoppány – Tab autóbuszvonalon
- a 234 sz. járat menetidején Törökkoppány és Igal között 5 perc csökkentést hajtunk
végre (Tab, autóbusz-állomásról 17:30 órakor, Törökkoppány, községháztól 18:05
órakor, Igal, takarékszövetkezet megállótól 18:22 órakor indul és Kaposvárra 18:55
órakor érkezik).
5916 Kaposvár – Igal – Tab – Siófok autóbuszvonalon
- a 620 sz. járat 5 perccel később közlekedik és menetidején 10 perc csökkentést
hajtunk végre (Siófok, autóbusz-állomásról 4:55 órakor indul és Kaposvárra 7:20
órakor érkezik),
- a 718 sz. járat menetidején Tab – Kaposvár viszonylatban 7 perc csökkentést
hajtunk végre (Siófok, autóbusz-állomásról 7:50 órakor, míg Tab, autóbuszállomásról 8:52 órakor indul és Kaposvárra 10:15 órakor érkezik),
- a 708 sz. járat menetidején Tab – Kaposvár viszonylatban 10 perc csökkentést
hajtunk végre (Siófok, autóbusz-állomásról 7:50 órakor, míg Tab, autóbuszállomásról 8:52 órakor indul és Kaposvárra 10:10 órakor érkezik),
- a 723 sz. járat menetidején Kaposvár – Tab viszonylatban 8 perc csökkentést
hajtunk végre (Kaposvár, autóbusz-állomásról 9:15, míg Tab, autóbusz-állomásról
10:42 órakor indul és Siófokra 11:45 órakor érkezik),
- a 743 sz. járat 5 perccel később indul és menetidején Kaposvár – Tab
viszonylatban 5 perc csökkentést hajtunk végre (Kaposvár, autóbusz-állomásról
11:15, míg Tab, autóbusz-állomásról 12:39 órakor indul és Siófokra 13:48 órakor
érkezik),
- a 763 sz. járat 5 perccel később indul és menetidején Kaposvár – Tab
viszonylatban 5 perc csökkentést hajtunk végre (Kaposvár, autóbusz-állomásról
11:15, míg Tab, autóbusz-állomásról 12:39 órakor indul és Siófokra 13:53 órakor
érkezik),
- a 733 sz. járat 5 perccel később közlekedik és menetidején Kaposvár – Tab
viszonylatban 5 perc csökkentést hajtunk végre (Kaposvár, autóbusz-állomásról
11:15 órakor, Tab, autóbusz-állomásról 12:40 órakor indul és Siófokra 13:48 órakor
érkezik),
- a 735 sz. járat 5 perccel később közlekedik és menetidején Kaposvár – Tab
viszonylatban 5 perc csökkentést hajtunk végre (Kaposvár, autóbusz-állomásról
13:15 órakor, míg Tab, autóbusz-állomásról 14:48 órakor indul és Siófokra 15:50
órakor érkezik),
- a 725 sz. járat 5 perccel később közlekedik és menetidején Kaposvár – Tab
viszonylatban 5 perc csökkentést hajtunk végre (Kaposvár, autóbusz-állomásról
13:15 órakor, míg Tab, autóbusz-állomásról 14:50 órakor indul és Siófokra 15:53
órakor érkezik),
- a 726 sz. járat menetidején Siófok – Tab között 5 perc növelést, míg Tab –
Kaposvár viszonylatban 5 perc csökkentést hajtunk végre (Siófok, autóbuszállomásról 13:15 órakor, míg Tab, autóbusz-állomásról 14:25 órakor indul és
Kaposvárra 15:45 órakor érkezik),
- a 728 sz. járat Igalból 7 perccel korábban közlekedik és menetidején Igal –
Kaposvár viszonylatban 2 perc növelést hajtunk végre (Siófok, autóbusz-állomásról
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6:35 órakor, míg Tab, autóbusz-állomásról 7:45 órakor, Igal, takarékszövetkezettől
8:35 órakor indul és Kaposvárra 9:15 órakor érkezik),
- a 717 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Kaposvár, autóbusz-állomásról 15:15
órakor indul és Siófokra 17:10 órakor érkezik).
5917 Kaposvár – Igal – Tab – Ságvár – Siófok autóbuszvonalon
- a 121 sz. járat Igal fürdő érintése nélkül közlekedik és menetidején 10 perc
csökkentést hajtunk végre (Kaposvár, autóbusz-állomásról 14:10 órakor indul és
Siófokra 16:05 órakor érkezik).
5923 Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd autóbuszvonalon
- a 317 sz. járat Kaposvár – Mosdós viszonylatban a 325 sz. járattal megegyező
megállóhelyeken áll meg és vele azonos menetidővel közlekedik. (Kaposvár,
autóbusz-állomásról 16:00 órakor indul és Szekszárdra 18:28 órakor érkezik).
5930 Kaposvár – Szentbalázs – Gödre – Sásd autóbuszvonalon
- az 1 sz. járat menetidején 12 perc csökkentést hajtunk végre (Szentbalázs,
községháztól 23:00 órakor indul és Sásdra 23:28 órakor érkezik),
- a 4 sz. járat 13 perccel korábban közlekedik (Sásd, kaposvári útelág. 23:31 órakor
indul és Gödre, templom 23:46 órakor érkezik).
5962 Kaposvár – Kadarkút – Visnye autóbuszvonalon
- a 428 sz. járat minden munkanap közlekedik (Visnye, Hárserdőtől 8:07 órakor,
Alsótapazdról 8:31 órakor indul és Kadarkútra 8:44 órakor érkezik),
- a 448 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Visnye, Hárserdőtől 8:07 órakor indul és
Kadarkútra 8:40 órakor érkezik).
5964 [Kaposvár –] Kadarkút – Lad – Barcs autóbuszvonalon
- a 639 sz. járat csak szabad és munkaszüneti napokon közlekedik és menetidején
10 perc csökkentést hatunk végre Hencse és Barcs viszonylatban (Kaposvár,
autóbusz-állomásról 22:40 órakor indul és Barcsra 0:03 órakor érkezik),
- új 659 sz. járatot állítunk forgalomba munkanapokon Kaposvár – Alsótapazd –
Barcs viszonylatba (Kaposvár, autóbusz-állomásról 22:40 órakor, Alsótapazdról
23:33 órakor indul és Barcsra 0:13 órakor érkezik),
- a 640 sz. járat Alsótapazd település érintésével közlekedik (Barcs, vasútállomásról
3:05 órakor indul és Kaposvárra 4:55 órakor érkezik),
- 642 sz. járat 10 perccel később indul és menetidején 10 perc csökkentést hajtunk
végre Barcs – Kadarkút viszonylatban (Barcs, vasútállomásról 19:20 órakor indul és
Kaposvárra 21:15 órakor érkezik),
- 647 sz. járat menetidején 8 perc csökkentést hajtunk végre Kadarkút – Barcs
viszonylatban (Kaposvár, autóbusz-állomásról 17:25 órakor indul és Barcsra 18:55
órakor érkezik).
5974(6368) Kaposvár – Böhönye – Balatonszentgyörgy – Keszthely
autóbuszvonalon
- a 247 sz. járat Szőcsénypuszta – Balatonszentgyörgy viszonylatban 3 perccel
korábban közlekedik és menetidején 5 perc csökkentést hajtunk végre (Böhönye,
közp. aut. vt.-től 15:00 órakor, Szőcsénypuszta, művelődési otthontól 15:30 órakor
indul és Balatonszentgyörgyre 15:57 órakor érkezik),
- a 282 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Balatonszentgyörgy,
vasútállomásról 22:05 órakor indul és Szőcsénypusztára 22:33 órakor érkezik).
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5988 [Kaposvár –]Somogyjád – Balatonboglár – Fonyód autóbuszvonalon
- a 434 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Balatonboglár, vasútállomásról 16:35
órakor indul és Kaposvárra 18:05 órakor érkezik),
- a 439 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Kaposvár, autóbusz-állomásról 18:15
órakor indul és Balatonboglárra 19:45 órakor érkezik),
- 444 sz. járat Balatonboglár, iskola megállóhely érintésével közlekedik
(Balatonboglár, vasútállomásról 16:10 órakor, Balatonboglár, iskolától 16:14 órakor
indul és Lengyeltótiba 16:33 órakor érkezik. A járat menetrendje Lengyeltóti és
Kaposvár között változatlan).
5991 [Kaposvár –]Mernye – Somodor – Igal autóbuszvonalon
- a 13 sz. járat csak tanszünetben munkanapokon közlekedik (Szentgáloskér,
postától 17:35 órakor indul és Lapapusztára 17:42 órakor érkezik),
- új 17 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadások napján Szentgáloskér, lapai
elágazó és Szentgáloskér, Lapapuszta viszonylatban (Szentgáloskér, lapai
elágazótól 17:37 órakor indul és Lapapusztára 17:42 órakor érkezik).
6008 Siófok – Balatonszabadi – Ádánd – Tab autóbuszvonalon
- 347 sz. járat 25 perccel később közlekedik (Siófok, autóbusz-állomásról 18:15
órakor indul és Ádándra 18:48 órakor érkezik),
- 643 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Siófok, autóbusz-állomásról 9:05 órakor
indul és Ádándra 9:38 órakor érkezik),
- 648 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Ádánd, aut. vt.-től 9:42 órakor indul és
Siófokra 10:15 órakor érkezik).
6035 Siófok – Szántód-rév – Bálványos autóbuszvonalon
- 578 sz. járat 2 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 7 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 8:42
órakor indul és Balatonföldvárra 9:03 órakor érkezik),
- 618 sz. járat 2 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 7 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 6:12
órakor indul és Balatonföldvárra 6:33 órakor érkezik),
- 628 sz. járat 7 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 7 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 9:07
órakor indul és Siófokra 9:58 órakor érkezik),
- 633 sz. járat menetidején Kőröshegy temető és Bálványos, felső között 4 perc
csökkentést hajtunk végre (Siófok, autóbusz-állomásról 11:45 órakor indul és
Bálványosra 12:34 órakor érkezik),
- 648 sz. járat 8 perccel később indul és menetidején Bálványos, felső és Kereki,
felső között 8 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 6:18 órakor indul és
Balatonföldvárra 6:58 órakor érkezik),
- 653 sz. járat menetidején Kőröshegy temető és Bálványos, felső között 3 perc
csökkentést hajtunk végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 8:15 órakor indul és
Bálványosra 8:34 órakor érkezik),
- 654 sz. járat 7 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 7 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 17:30
órakor indul és Balatonföldvárra 17:51 órakor érkezik),
- 657 sz. járat menetidején Kőröshegy temető és Bálványos, felső között 3 perc
csökkentést hajtunk végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 17:20 órakor indul és
Bálványosra 17:39 órakor érkezik),
- 659 sz. járat menetidején Kereki, felső és Bálványos, felső között 9 perc
csökkentést hajtunk végre (Siófok, autóbusz-állomásról 19:00 órakor indul és
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Bálványosra 20:10 órakor érkezik),
- 663 sz. járat menetidején Kőröshegy temető és Bálványos, felső között 3 perc
csökkentést hajtunk végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 8:30 órakor indul és
Bálványosra 8:49 órakor érkezik),
- 664 sz. járat 7 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 7 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 17:52
órakor indul és Balatonföldvárra 18:13 órakor érkezik),
- 667 sz. járat menetidején Kőröshegy temető és Bálványos, felső között 2 perc
csökkentést hajtunk végre (Balatonföldvár, közp. autóbusz-váróteremtől 17:00 órakor
indul és Bálványosra 17:20 órakor érkezik),
- 668 sz. járat 2 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 7 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 7:22
órakor indul és Balatonföldvárra 7:43 órakor érkezik),
- 669 sz. járat menetidején Kereki, felső és Bálványos, felső között 9 perc
csökkentést hajtunk végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 19:30 órakor indul és
Bálványosra 20:08 órakor érkezik),
- 673 sz. járat 5 perccel később indul és menetidején Kőröshegy temető és
Bálványos, felső között 4 perc csökkentést hajtunk végre (Balatonföldvár,
vasútállomásról 6:54 órakor indul és Bálványosra 7:13 órakor érkezik),
- 674 sz. járat 7 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 7 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 15:47
órakor indul és Balatonföldvárra 16:08 órakor érkezik),
- 675 sz. járat 5 perccel később indul és menetidején Kereki, felső és Bálványos,
felső között 9 perc csökkentést hajtunk végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 14:55
órakor indul és Bálványosra 15:32 órakor érkezik),
- 676 sz. járat 2 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 2 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 12:43
órakor indul és Balatonföldvárra 13:04 órakor érkezik),
- 677 sz. járat menetidején Kőröshegy temető és Bálványos, felső között 3 perc
csökkentést hajtunk végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 18:03 órakor indul és
Bálványosra 18:22 órakor érkezik),
- 678 sz. járat 1 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 6 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 7:21
órakor indul és Balatonföldvárra 7:43 órakor érkezik),
- 679 sz. járat menetidején Kereki, felső és Bálványos, felső között 9 perc
csökkentést hajtunk végre (Siófok, autóbusz-állomásról 19:00 órakor indul és
Bálványosra 20:10 órakor érkezik),
- 684 sz. járat 7 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 7 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 17:52
órakor indul és Siófok 18:43 órakor érkezik),
- 685 sz. járat menetidején Kőröshegy temető és Bálványos, felső között 3 perc
csökkentést hajtunk végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 15:00 órakor indul és
Bálványosra 15:19 órakor érkezik),
- 687 sz. járat menetidején Kőröshegy temető és Bálványos, felső között 3 perc
csökkentést hajtunk végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 16:58 órakor indul és
Bálványosra 17:17 órakor érkezik),
- 688 sz. járat 2 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 7 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 6:02
órakor indul és Balatonföldvárra 6:23 órakor érkezik),
- 689 sz. járat menetidején Kereki, felső és Bálványos, felső között 9 perc
csökkentést hajtunk végre (Siófok, autóbusz-állomásról 19:00 órakor indul és
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Bálványosra 20:10 órakor érkezik),
- 694 sz. járat 7 perccel később közlekedik és menetidején Bálványos, felső és
Kőröshegy temető között 7 perc csökkentést hajtunk végre (Bálványos, alsótól 17:52
órakor indul és Balatonföldvárra 18:43 órakor érkezik),
- 775 sz. járat menetidején Kőröshegy temető és Bálványos, felső között 4 perc
csökkentést hajtunk végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 12:15 órakor indul és
Bálványosra 12:34 órakor érkezik).
6038 Siófok – Balatonföldvár – Kötcse autóbuszvonalon
- 993 sz. járat kiállását Balatonszárszó vasútállomáson további 5 perccel
megnöveljük. (Siófok, autóbusz-állomásról 11:45 órakor indul és Balatonszárszóra
12:26 órakor érkezik. Onnan 12:47 órakor indul tovább és Kötcsére 13:17 órakor
érkezik),
- 956 sz. járat 5 perccel később indul és Balatonszárszó vasútállomás érintése nélkül
közlekedik (Kötcse, aut. vt.-től 13:20 órakor indul és Balatonföldvárra 13:55 órakor
érkezik),
- 976 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Kötcse, aut. vt.-től 13:20 órakor indul és
Balatonszárszóra 13:47 órakor érkezik),
- 986 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Kötcse, aut. vt.-től 12:40 órakor indul
és Balatonszárszóra 13:07 órakor érkezik),
- 926 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Kötcse, aut. vt.-től 12:40 órakor indul
és Balatonszárszó, vasútállomásra 13:07 órakor érkezik, onnan 13:10 órakor indul
tovább és Balatonföldvár, vasútállomásra 13:21 órakor érkezik).
6041 Siófok – Látrány – Kaposvár – Nagyatád – Barcs autóbuszvonalon
- 127 sz. járat Kadarkút és Barcs között 7 perc csökkentést hajtunk végre (Siófok,
autóbusz-állomásról 16:00 órakor, Kaposvár, autóbusz-állomásról 18:05 órakor,
Kadarkútról 18:38 órakor, Nagyatád, autóbusz-állomásról 19:17 órakor indul és
Barcsra
20:05
órakor
érkezik).
Ezzel
egyidejűleg
az
autóbuszjárat
Felsőerzsébetpuszta, Simongátpuszta és Görgeteg(Rinyatamásipuszta), bej. út
megállóhelyeken nem áll meg.
6042 [Siófok –]Fonyód – Marcali autóbuszvonalon
- 759 sz. járat 35 perccel később indul és Marcali városig meghosszabbítva
közlekedik
(Fonyód,
vasútállomásról
19:30
órakor,
Balatonmáriafürdő,
vasútállomásról 19:55 órakor indul és Marcaliba 20:23 órakor érkezik).
6072 Tab – Pusztaszemes – Bálványos – Balatonföldvár autóbuszvonalon
- 103 sz. járat menetidején 5 perc csökkentést hajtunk végre (Tab, autóbuszállomásról 14:10 órakor indul és Balatonföldvárra 14:43 órakor érkezik),
- 105 sz. járat menetidején 5 perc csökkentést hajtunk végre (Tab, autóbuszállomásról 22:10 órakor indul és Balatonföldvárra 22:58 órakor érkezik),
- 102 sz. járat 5 perccel később indul és menetidején 5 perc csökkentést hajtunk
végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 4:34 órakor indul és Tabra 5:27 órakor
érkezik).
- 104 sz. járat 5 perccel később indul és menetidején 5 perc csökkentést hajtunk
végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 12:52 órakor indul és Tabra 13:27 órakor
érkezik),
- 106 sz. járat 5 perccel később indul és menetidején 5 perc csökkentést hajtunk
végre (Balatonföldvár, vasútállomásról 20:34 órakor indul és Tabra 21:27 órakor
érkezik).
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6081 Barcs – Nagyatád – Marcali – Balatonmáriafürdő autóbuszvonalon
- 676 sz. járat Marcali, iskola érintésével közlekedik és menetidején 5 perc növelést
hajtunk végre (Marcali, autóbusz-állomásról 13:30 órakor indul és Tapsony,
Széchenyi térre 14:10 órakor érkezik).
6092 Barcs – Kétújfalu – Sellye – Villány autóbuszvonalon
- a 14 sz. járat csökkentett menetidővel közlekedik (Villányból 17:55 órakor indul és
Barcsra 20:23 órakor érkezik),
- a 13 sz. járat 10 perccel korábban indul és 10 perccel csökkentett menetidővel
közlekedik (Barcsról 20:55 órakor indul és Sellyére 21:52 órakor érkezik).
6096 Barcs – Babócsa – Bélavár – Csurgó autóbuszvonalon
- 845 sz. járat kiállását Vízváron 5 percről 1 percre csökkentjük és menetidején 4
perc csökkentést hajtunk végre (Barcs, vasútállomásról 12:40 órakor indul és
Bélavárra 13:30 órakor érkezik).
6101 Nagyatád – Marcali – Lengyeltóti – Siófok autóbuszvonalon
- 101 sz. járat menetidején Böhönye és Marcali között menetidő csökkentést hajtunk
végre (Nagyatád, autóbusz-állomásról 4:50, Böhönyéről 5:13 órakor indul és
Marcaliba 5:40 órakor érkezik. A járat menetrendje Marcali és Siófok között
változatlan.
6115 [Nagyatád –] Lábod – Barcs autóbuszvonalon
- 445 sz. járat 20 perccel később közlekedik (Nagyatád, autóbusz-állomásról 14:45
órakor indul és Barcsra 15:50 órakor érkezik),
- 436 sz. járat 30 perccel korábban közlekedik (Barcs, vasútállomásról 11:45 órakor
indul és Nagyatádra 12:50 órakor érkezik).
6116 [Nagyatád –] Lábod – Kutas – Beleg autóbuszvonalon
- az 579 sz. járat Kutas, iskola megállóhelyig meghosszabbítva közlekedik (Lábod,
templomtól 18:56 órakor indul és Kutas, iskolához 19:29 órakor érkezik),
- az 572 sz. járat Kutas, iskolától közlekedik (Kutas, iskolától 20:30 órakor indul és
Nagyatádra 21:15 órakor érkezik).
6120 Nagyatád – Csurgó – Gyékényes – Őrtilos/Somogybükkösd
autóbuszvonalon
- 383 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Csurgó, autóbusz-állomásról 7:15 órakor
indul és Gyékényesre 7:37 órakor érkezik).
6122(6427) [Nagyatád –]Csurgó – Iharosberény – Nagykanizsa autóbuszvonalon
- 565 sz. járatot 13:48 órakor Nagykanizsa, Eötvös tér megállóhelyen megállítjuk
(Csurgó, autóbusz-állomásról 13:15 órakor indul és Nagykanizsára 13:50 órakor
érkezik).
6160 Marcali – Kéthely – Balatonmáriafürdő autóbuszvonalon
- 752 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Balatonmáriafürdő, vasútállomásról
20:15 órakor indul és Marcaliba 20:38 órakor érkezik),
- 732 sz. járat 15 perccel később és csak szabadnapokon közlekedik
(Balatonmáriafürdő, vasútállomásról 19:55 órakor indul és Marcaliba 20:23 órakor
érkezik),
- új 762 sz. járatot állítunk forgalomba a hetek első iskolai előadási napját megelőző
munkaszüneti napok kivételével munkaszüneti napokon Balatonmáriafürdő és
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Marcali viszonylatban (Balatonmáriafürdő, vasútállomásról 19:55 órakor indul és
Marcaliba 20:23 órakor érkezik).
6175 Marcali – Táska – Lengyeltóti – Balatonboglár autóbuszvonalon
- 753 sz. járat csak tanszünetben munkanapokon közlekedik (Lengyeltóti,
városháztól 6:35 órakor indul és Balatonboglár, vasútállomásra 7:20 órakor érkezik),
- új 723 sz. járatot állítunk forgalomba iskolai előadások napján Lengyeltóti –
Balatonboglár viszonylatban Balatonboglár iskola megállóhely érintésével
(Lengyeltóti, városháztól 6:35 órakor, Balatonboglár, iskolától 7:18 órakor indul és
Balatonboglár, vasútállomásra 7:22 órakor érkezik),
- 765 sz. járat kiállási idejét 7 percről 2 percre csökkentjük Lengyeltóti
vasútállomáson (Nikla, táskai elágazótól 14:00 órakor indul és Lengyeltóti,
vasútállomásra 14:25 órakor érkezik. Onnan 14:27 órakor indul tovább és
Lengyeltóti, városházához 14:32 órakor érkezik).
- 781 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Gyugy, alsótól 4:56 órakor indul és
Balatonboglárra 5:15 órakor érkezik).
- 763 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Lengyeltóti városháztól 6:30 órakor
indul és Balatonboglárra 7:00 órakor érkezik).
- 728 sz. járat 5 perccel később közlekedik és Lengyeltótiban a kiállási időt 7 percről
2 percre csökkentjük. (Balatonboglár, vasútállomásról 6:35 órakor indul Lengyeltótiba
6:58 órakor érkezik. Lengyeltóti városháztól változatlanul 7:00 órakor indul tovább és
Lengyeltótiba 7:17 órakor érkezik).
- 748 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Balatonboglár, vasútállomásról 12:35
órakor indul és Marcaliba 13:45 órakor érkezik).
- 756 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Balatonboglár, vasútállomásról 12:35
órakor indul és Nikla, táskai elágazóhoz 13:38 órakor érkezik).
- 762 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Balatonboglár, vasútállomásról 20:35
órakor indul és Lengyeltótiba 20:58 órakor érkezik).
- 769 sz. járat 3 perccel később közlekedik (Lengyeltóti, városháztól 21:00 órakor
indul és Balatonboglárra 21:23 órakor érkezik),
- 767 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Lengyeltóti, városháztól 15:02 órakor
indul és Balatonboglárra 15:25 órakor érkezik).
- 751 sz. járat 3 perccel korábban közlekedik és menetidején 3 perc csökkentést
hajtunk végre (Buzsák, alsótól 4:27 órakor indul és Lengyeltóti, vasútállomáshoz 4:36
órakor érkezik. Onnan 4:41 órakor indul tovább Lengyeltótiba városházához, ahová
4:45 órakor érkezik).
- 822 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Lengyeltóti, városháztól 18:35 órakor
indul és Buzsákra 18:50 órakor érkezik).
- 764 sz. járat Lengyeltóti, vasútállomástól 3 perccel később közlekedik (Lengyeltóti,
városháztól 17:10 órakor, Lengyeltóti vasútállomástól 17:20 órakor indul és Táska,
Fő térre 17:34 órakor érkezik).
- 737 sz. járat 3 perccel később közlekedik (Táska, Fő térről 17:37 órakor indul és
Lengyeltóti, városházához 17:56 órakor érkezik).
- 743 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Lengyeltóti, városháztól 9:50 órakor indul és
Hácsra érkezik 9:59 órakor),
- a 773 sz. járat Lengyeltóti – Hács – Lengyeltóti – Balatonboglár viszonylatban
közlekedik (Lengyeltóti, városháztól 9:53 órakor indul és Hácsra érkezik 10:02
órakor. Onnan 10:02 órakor indul tovább Lengyeltótin keresztül Balatonboglárra,
ahová 10:43 órakor érkezik).

21

6176 Marcali/Kürtöspuszta – Öreglak – Balatonboglár autóbuszvonalon
- 453 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Somogyfajsz, alsótól 6:03 órakor
indul és Balatonboglárra 7:00 órakor érkezik).
6179 Marcali – Szetseytanya – Somogyvár – Vityapuszta autóbuszvonalon
- 460 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Vityapusztáról 5:40 órakor indul és
Somogyvár, vasútállomásra 6:05 órakor érkezik),
- 470 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Somogyvámos, fordulótól 5:54 órakor
indul és Somogyvár, vasútállomásra 6:05 órakor érkezik).
6184 [Marcali –]Szőcsénypuszta – Balatonszentgyörgy autóbuszvonalon
- 273 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik és Szőcsénypuszta –
Balatonszentgyörgy viszonylatban minden megállóhelyen megállítjuk (Marcali,
autóbusz-állomásról 11:15 órakor indul és Balatonszentgyörgyre 12:00 órakor
érkezik),
- 275 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Marcali, autóbusz-állomásról 11:15
órakor indul és Balatonszentgyörgyre 11:55 órakor érkezik),
- 272 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Balatonszentgyörgy, vasútállomásról
22:05 órakor indul és Sávolyra 22:25 órakor érkezik).
6186(6423) Marcali – Nemesvid – Zalakaros autóbuszvonalon
- 463 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Marcali, autóbusz-állomásról 11:30
órakor indul és Szőcsénypusztára 11:47 órakor érkezik),
- 466 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Szőcsénypuszta, iskolától 11:55 órakor
indul és Marcaliba 12:15 órakor érkezik).
6193 Szőkedencs – Szegerdő – Balatonszentgyörgy autóbuszvonalon
- 254 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Balatonszentgyörgy, vasútállomásról
17:50 órakor indul és Sávolyra 18:14 órakor érkezik).
Az utasforgalom alakulása következtében az alábbi kihasználatlan (utazási igény
nélküli) megállóhelyeket megszüntetjük:
Somogy megyében:
Csicsópuszta (6122 és 6130 autóbuszvonalakon)
Galambospuszta (5985 autóbuszvonalon)
Gázlópusztai elágazás (5922 autóbuszvonalon)
Rigóhegy (5972, 6130, 6185 és 6189 autóbuszvonalakon)
Tolna megyében:
Váralja, külső (5434, 5485, 5624 és 5710 autóbuszvonalakon)
Baranya megyében:
Bakópuszta (5605, 5606, 5700, 5702, 5740 és 5931 autóbuszvonalakon)
Egerszegpuszta (5516, 5605, 5606, 5700, 5701, 5702, 5740
autóbuszvonalakon)
Bédavári erdészház (5811 autóbuszvonalon)
Csermajor (5887 autóbuszvonalon)
Híd (5811 autóbuszvonalon)
Kerekaljapuszta (5673, 5674 és 5676 autóbuszvonalakon)
Szentlőrinc, iskola bej. út (5881, 5885 és 5886 autóbuszvonalakon)
Vaskapu ÁG. (5663 autóbuszvonalon)
Zehipusztai elág. (5840 autóbuszvonalon)

és

5931
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Megállóhely névmódosulások Tolna megyében:
Jelenlegi név

Új név 2017.12.10-től

Gunaras, gyógyfürdő bej út
Bátaszék, vá.
Döbröközi elág.[2]
Bonyhád-Börzsöny, aut. vt.
Simontornya, vá.
Vázkerámia
Decsi szőlőhegy, bej. út
Szekszárd, siófoki elág.
Zomba-Sztgálszhegy, b.út
Ürgevárpuszta, bej. út
Erdészlak
Rácvölgy, 65-ös út
Tamási, Vegyépszer
Fornádi elág.[2]
Paradicsompuszta, isk.
Bonyhád(Tabódszerdahely)
Furkótelep
Szemcse, vt.
Nagykónyi, Város u. 177.
Szentivánpuszta
Nagykónyi, vá. bej. út
Alsóhetény, aut.vt.
Alsóhetény, alsó
Alsóleperd
Alsópél, ÁG
Alsópél, sasos
Alsópéli elág. [5]
Andráspuszta
Anna utca
Annamajor
Árpád u. 31.
Árpád u. 58.
Atomerőmű, déli bejáró
B.-Börzsöny, Hónigpuszta
Bacsó B. u.
Bezerédj I. u.
Bezzegpuszta
Bezzegpuszta, ÁG
Bikács(Kistápé)
Bikács (Kistápé) elág.
Biritópuszta (II)
Bonyhád (Tabód), vt.
Bonyhád, 6-os út
Bonyhád-Börzsöny, alsó
Bonyhádszerdahely
Budai Nagy Antal u.
Csámpapuszta
Csehipuszta
Csollányospuszta
Csurgópuszta, aut. ford.
Csurgópuszta, bej. út
Decs, vá.

Dombóvár(Gunaras), bej. út
Bátaszék, vasútállomás
Döbrököz, benzinkút
Bonyhád(Börzsöny), aut. vt.
Simontornya, vasútállomás
Bátaszék, Vázkerámia
Szekszárd, decsi szőlőhegy bej. út
Szekszárd, siófoki útelág.
Zomba(Szentgál szőlőhegy), bej. út
Szakály(Ürgevár), bej. út
Tamási, Erdészlak
Tamási(Rácvölgy), 65 sz. út
Tamási, Ramivo
Tamási, Fornádi elág.[2]
Zomba(Paradicsompuszta), iskola
Bonyhád(Tabódszerdahely), bej. út
Báta, Furkótelep
Tamási, Szemcsepuszta
Nagykónyi, Város u.
Attala, Szentivánpuszta
Nagykónyi, Vasút u.
Kapospula(Alsóhetény), aut. vt.
Kapospula(Alsóhetény), alsó
Dalmand, Alsóleperd
Sárszentlőrinc, Alsópélpuszta
Sárszentlőrinc(Alsópél), sasos
Sárszentlőrinc, alsópéli elág. [5]
Bölcske, Andráspuszta
Paks, Anna utca
Szekszárd, Annamajor
Tamási, Árpád u. 31.
Tamási, Árpád u. 58.
Paks, Atomerőmű déli bejáró
Bonyhád(Börzsöny), Hónigpuszta
Bonyhád, Bacsó B. u.
Bonyhád, Bezerédj I. u.
Nagydorog, Bezzegpuszta
Pusztahencse, kültelek
Bikács, Kistápé
Bikács, kistápéi elág.
Paks, Birítópuszta
Bonyhád(Tabód), aut. vt.
Bonyhád, 6 sz. út
Bonyhád, Alsóbörzsöny
Bonyhád, Bonyhádszerdahely
Bonyhád, Budai Nagy Antal u.
Paks, Csámpapuszta
Iregszemcse, Csehipuszta
Tamási, Csollányospuszta
Kurd(Csurgópuszta), forduló
Kurd(Csurgópuszta), bej. út
Decs, vasútállomás

23
Decsi szőlőhegy, alsó
Decsi szőlőhegy, isk.
Domsa-tanya
Döbrönteszőlőhegy
Dunacenter
Dunakömlőd, forduló
Dunakömlőd, Szabadság út
Építők u. 16.
Építők u. 52.
Eszterszállás
Fácánkert, aut. ford.
Fadd-Dombori, camping
Fáy u.
Felsőgyapapuszta
Felsőhetényi bej. út
Felsőhídvég, bej. út
Felsőtengelic, aut. ford.
Fornád, ÁG
Földespuszta, ÁG
Gátőrház
Gesztenyési, út
Mező utca 25.
Görögszó
Gunaras, gyógyfürdő
Gyapapuszta, kápolna
Gyapapuszta, kertészet
Gyönki útelág.
Gyulaj, aut. ford.
Halászcsárda
Harc, Iskola
Hegyesmajor
Hegytető
Hékútpuszta
Hertelendpuszta
Hidas-Bonyhád, vá. el.
Hidaspetre
Ifigéniapuszta
Iharos dűlő
Ipari park
Tengelic, Jánosmajor, Fő u.
Janyapuszta
Janyapusztai elág. [2]
Júliamajor
K.hidegkút-Gyönk vá.
Kajdacs, aut. ford.
Kajdacsi Sió híd [3]
Kajmádpuszta
Kalaznó, aut. ford.
Katalinpuszta, aut. ford.
Katalinpuszta, bej. út
Kecsegepuszta
Józsefpuszta
Kispilis
Kodály u. 17.
Kossuth Lajos u.

Szekszárd, decsi szőlőhegy alsó
Szekszárd, decsi elág. 56 sz. út
Tolna, Domsa-tanya
Ozora, Döbrönteszőlőhegy
Paks, Dunacenter
Paks(Dunakömlőd), forduló
Paks(Dunakömlőd), Szabadság út
Tamási, Építõk u. 16.
Tamási, Építõk u. 52.
Őcsény, Eszterszállás
Fácánkert, forduló
Fadd-Dombori, kemping
Bonyhád, Fáy u.
Németkér, Felsőgyapapuszta
Kapospula(Felsőhetény), bej. út
Kölesd(Felsőhídvég), bej. út
Felsőtengelic, forduló
Tamási, Fornádpuszta
Pusztahencse, Földespuszta
Tolna, Gátőrház
Paks, Gesztenyési út
Tamási, Mezõ utca 25.
Szekszárd, Görögszó
Dombóvár, Gunaras fürdő
Paks(Gyapapuszta), kápolna
Paks(Gyapapuszta), kertészet
Gyönki útelágazás
Gyulaj, forduló
Paks, Halászcsárda
Harc, iskola
Paks, Hegyesmajor
Szálka, hegytető
Iregszemcse, Hékútpuszta
Hőgyész, Hertelendpuszta
Hidas-Bonyhád, vá. elág.
Szekszárd, Hidaspetre
Szedres, Ifigéniapuszta
Sárszentlőrinc, Iharos dűlő
Paks, Ipari park
Tengelic(Jánosmajor), Fő u.
Harc, Janyapuszta
Harc, janyapusztai elág.[2]
Tengelic, Júliamajor
K.hidegkút-Gyönk, vasútállomás
Kajdacs, forduló
Kölesd(Borjád), Sió híd
Szedres, Kajmádpuszta
Kalaznó, forduló
Tengelic(Katalinpuszta), forduló
Tengelic(Katalinpuszta), bej. út
Tamási, Kecsegepuszta
Szekszárd, Józsefpuszta
Sárpilis, Kispilis
Bonyhád, Kodály u. 17.
Paks, Kossuth Lajos u.
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Kölesd, (Borjád)
Kölesd, Tüzép-telep
Kőrösi Cs.S.u. sarok
Kövesd, aut. ford.
Középhídvég
Kurd, vá.
Lajosmajor
Lajvér, aut. ford.
Lajvér, Borház
Május 1. u. sarok
Martinca
Mászlony, aut. ford.
Medgyespuszta
Medgyespuszta, újtelep
Medina, szőlőhegy aut. ford.
Miklósmajor
Miklósvár 23.
Miklósvár, parkerdő
Miszla, aut. ford.
MOL-telep
Mözs, vá.
Munkácsy u., vegyesbolt
Nagydorog, vá.
Nagypalánkpuszta
Nagytormás, bej. út
Nak, aut. ford.
Naki elág.[6]
Némedi major
Nosztánypuszta
Nosztánypusztai elág.[2]
Okrádpuszta
Ózsákpuszta
Ózsákpuszta, bej. út
Őcsény, aut. forduló
Őcsényi, elág.[4]
Ördögmalompuszta
Paks, cukrászda
Paks, SZTK
Paks-Dunakömlőd, aut. vt.
Paks-Dunakömlőd, óvoda
Paradicsompuszta
Pincehely, vá.
Pörösi bejáró
Rácvölgy, iskola
Rákóczi u. 154.
Simontornya, v. őrház
Sió-holtág
Sötétvölgy
Szakály-Hőgyész vá.
Szálláspuszta
Szekszárd-Keselyűs, aut.vt.
Szarvasd
Szedres, vá.
Szekszárd-Keselyűs, árvízkapu
Szekszárd-Keselyűs, erdészház

Kölesd, Borjád
Kölesd, építőanyag kereskedés
Bonyhád, Kõrösi Cs. S. u. sarok
Bátaszék(Kövesd), forduló
Tengelic, Középhídvég
Kurd, vasútállomás
Gerjen, Lajosmajor
Bátaszék(Lajvér), forduló
Szálka, Lajvér Borház
Bonyhád, Május 1. u. sarok
Regöly, Martinca
Mászlony, forduló
Nagykónyi, Medgyespuszta
Nagykónyi(Medgyespuszta),
Újtelep
Medina, szőlőhegy forduló
Lengyel, Miklósmajor
Tamási, Miklósvár u. 23.
Tamási, Miklósvár parkerdõ
Miszla, forduló
Dombóvár, MOL-telep
Mözs, vasútállomás
Paks, Munkácsy u., vegyesbolt
Nagydorog, vasútállomás
Szekszárd, Nagypalánkpuszta
Medina(Nagytormás), bej. út
Nak, forduló
Lápafő, naki elág.[6]
Simontornya, Némedi major
Nak, Nosztánypuszta
Nak, nosztánypusztai elág.[2]
Iregszemcse, Okrádpuszta
Szekszárd, Ózsákpuszta
Szekszárd(Ózsákpuszta), bej. út
Őcsény, forduló
Szekszárd, őcsényi elág.[4]
Kisdorog, Ördögmalompuszta
Paks, Szent István tér
Paks, orvosi rendelő
Paks(Dunakömlőd), aut. vt.
Paks(Dunakömlőd), óvoda
Zomba, Paradicsompuszta
Pincehely, vasútállomás
Paks, pörösi bejáró
Tamási(Rácvölgy), iskola
Bonyhád, Rákóczi u. 154.
Simontornya, vasúti őrház
Őcsény, Sió-holtág
Szekszárd, Sötétvölgy
Szakály-Hőgyész, vasútállomás
Hőgyész, Szálláspuszta
Szekszárd(Keselyűs), aut. vt.
Dombóvár, Szarvasdpuszta
Szedres, vasútállomás
Szekszárd(Keselyűs), árvízkapu
Szekszárd(Keselyűs), erdészház
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Szekszárd-Keselyűs, útőrház
Széptölgyes
Szigeti bejáró
Szilfás, aut. ford.
Adorjánpuszta
Táncsics M. u. sarok
Tavasz u.
Termálfürdő
Tevel, csurgói elág.
Tolna-Sziget, ÁG bej. út
Trófea vendéglő, bej. út
Újberek, ÁG.
Újberek, alsó
Újdalmand
Újtemplom út
Újtemplom út 28.
Úzd, aut. vt.
Úzd, szőlőhegy alsó
Úzd, szőlőhegy felső
Vadászmajori bej. út
Városháza
Vasútállomás bej.út.
Vettlepuszta
Vörösegyháza
Vörösmarty tér
Zombai útelág.
Zomba-Sztgálszhegy, aut.vt.
Zomba-Sztgálszhegy,aut.ford.
Zöldfa csárda
Csehipusztai elág.

Szekszárd(Keselyűs), útőrház
Kakasd, Széptölgyes
Tolna, Sziget bejáró
Szilfás, forduló
Tamási, Adorjánpuszta
Paks, Táncsics M. u. sarok
Paks, Tavasz u.
Tamási, termálfürdő
Tevel, pusztai elág.
Tolna, mg. telep
Szekszárd(Bárányfok), bej. út
Várdomb(Újberek), forduló
Várdomb(Újberek), alsó
Dalmand, Újdalmand major
Paks, Újtemplom út
Paks, Újtemplom út 28.
Sárszentlőrinc(Úzd), aut. vt.
Sárszentlőrinc(Úzd), szőlőhegy
alsó
Sárszentlőrinc(Úzd), szőlőhegy
felső
Tengelic, Vadászmajori bej. út
Tamási, városháza
Tamási, vá. bej. út.
Dunaszentgyörgy, Vettlepuszta
Dalmand, Vörösegyháza
Bonyhád, Vörösmarty tér
Bonyhád, zombai útelág.
Zomba(Szentgál szőlőhegy), aut.
vt.
Zomba(Szentgál szőlőhegy),
forduló
Szekszárd, Zöldfa csárda
Iregszemcse, csehipusztai elág.

Megállóhely névmódosulások Somogy megyében:
Jelenlegi név

Új név 2017.12.10-től

Kaposvár, vasúti felüljáró
Kaposvár, Füredi úti csp.
Kaposvár, Volán telep
Kaposvár, (Füred) orvosi rendelő
Kaposvár, (Füred) központ
Kaposvár, (Füred) felső
Kaposvár, Villamossági gyár
Kaposvár, (Toponár) posta
Kaposvár, (Toponár) orci elág.
Répáspuszta, v.átj.
Kaposvár, (Toponár) orci u.
Kaposvár, (Toponár) mg.telep
Fészerlakpuszta bej. út
Kaposvár, Szentjakab
Kaposvár, Pázmány P. u.
Kaposvár, Kisgáti városrész

Kaposvár, Berzsenyi u. felüljáró
Kaposvár, Füredi u. csp.
Kaposvár, Volán-telep
Kaposvár(K.füred), Kaposfüredi u. 104.
Kaposvár(K.füred), központ
Kaposvár(K.füred), Kaposfüredi u. 244.
Kaposvár, Villamossági Gyár
Kaposvár(Toponár), posta
Kaposvár(Toponár), orci elág.[3]
Kaposvár(Répáspuszta), v. átj.
Kaposvár(Toponár), orci u.
Kaposvár(Toponár), mg. telep
Kaposvár(Fészerlakpuszta), bej. út
Kaposvár(K.szentjakab), Móricz Zs. u.
Kaposvár, Pázmány Péter u.
Kaposvár, Kisgát
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Gyertyánosi bej. út
Kaposvár, Kapoli A. u.
Kaposvár, Hajnóczy csp.
Szarkavár, bej. út
Kaposfüred, forduló
Gombási parkerdő
Magyaregres, József A. u.
Deseda parkerdő
Mernye, központi aut. vt.
Mernye, Kossuth L. u.
Mernye, v.átj.
Felsőmocsolád, vá.
Kisbabapuszta, bej. út
Ecseny, aut.vt.
Jazvinapuszta
Vadépuszta
Andocsi útelág.
Rácegres, bej. út
Magyaratád, patalomi elág.
Tátompusztai elág.
Szentgáloskéri elág.
Szentgáloskér, lapai elág.
Lapapuszta
Igal, Takarékszövetkezet
Igal, kazsoki elág.
Somogyszil, mg.telep
Gadács, aut.vt.
Orci, Arany János utca
Taszár, vá.
Kaposhomoki elág.
Baté, v.átjáró
Rákópuszta, bej. út
Kisgyalán, göllei elág.
Inámpuszta, felső
Nagyberki, k.ligeti elág.
Nagyberki, v.mh.
Nagyberki(Kisberki)
Vadaskert
Kaposkeresztúr, Szabadság t.
Sántosi elág.
Erdészeti bej. út
Teleki(Taszári) hegy elág.
Kaposgyarmat bej. út
Hajmás, gálosfai elág.
Bőszénfa, Műv. otthon
Zselickislaki elág.
Tókajpuszta, parkerdő
Szenna, Tető
Patcai elág.
Patca, Katica tanya
Kaposújlak, v.mh.
Bárdudvarnoki elág.
Zsippó
Kaposdada
Kaposszentbenedek

Kaposvár, gyertyánosi bej. út
Kaposvár, Kapoli Antal u.
Kaposvár, Hajnóczy u. csp.
Kaposújlak, Szarkavár
Kaposvár(K.füred), forduló
Kaposvár, Gombási parkerdő
Magyaregres, József Attila u.
Kaposvár, Deseda parkerdő
Mernye, közp. aut. vt.
Mernye, Kossuth Lajos u.
Mernye, v. átj.
Felsőmocsolád, vasútállomás
Felsőmocsolád, Kisbabapuszta
Ecseny, aut. vt.
Gamás, Jazvinapuszta
Gamás, Vadépuszta
Somogytúr, andocsi útelág.
Magyaratád, Rácegres
Magyaratád, patalomi elág.[3]
Magyaratád, tátompusztai elág.[1]
Szentgáloskéri elág.[3]
Szentgáloskér, lapai elág.[3]
Szentgáloskér, Lapapuszta
Igal, takarékszövetkezet
Igal, kazsoki elág.[5]
Somogyszil, mg. telep
Gadács, aut. vt.
Orci, Arany János u.
Taszár, vasútállomás
Kaposhomoki elág.[1]
Baté, v. átj.
Baté(Rákópuszta), bej. út
Kisgyalán, göllei elág.[4]
Gölle(Inámpuszta), felső
Nagyberki, kercseligeti elág.[8]
Nagyberki, v. mh.
Nagyberki, Kisberki
Nagyberki, Vadaskert u.
Kaposkeresztúr, Szabadság tér
Sántosi elág.[2]
Cserénfa, erdészeti bej. út
Szentbalázs, telekhegyi elág.
Kaposgyarmat, bej. út
Hajmás, gálosfai elág.[5]
Bőszénfa, műv. otthon
Zselickislaki elág.[2]
Kaposszerdahely, Tókaji parkerdő
Szenna, tető
Patcai elág.[1]
Patca, Katica Tanya
Kaposújlak, v. mh.
Kaposfő, bárdudvarnoki elág.[2]
Bárdudvarnok, Zsippó
Bárdudvarnok, Kaposdada
Bárdudvarnok, Kaposszentbenedek
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Olajhegy, bej.út
Szendpuszta
Lipótfai elág.
Lipótfa, bányai elág.
Bánya, aut. vt.
Cseberki, bej. út
Nagypuszta
S.szentimrepuszta
Kadarkút, közp. aut.vt.
Hencse, kőkúti elág.
Alsótapazd
Visnyei elág.
Bendepuszta
Újhedrehely
Gyöngyöspusztai elág.
Gyöngyöspuszta, Szoc. O.
Mikepuszta, bej. út
Kaposfő, kisasszondi elág.
Kiskorpád, Hűtőház
Kiskorpád, somogysárdi elág.
Gige, Műv. Ház
Pálmajori elág.
Nagybajom, mg.központ
Homokpuszta
Balogdpusztai elág.
Jákó-Nagybajom, vá.
Hetes, bodrogi elág.
Bodrog, Műv. otthon
Mezőcsokonya, cseresnyés
Újvárfalva, Nadalos Újsor
Újvárfalva, Nadalos forduló
Várda, újtelep
Magyaróvölgypuszta
Eddei elág.
Osztopán, vá.bej. út
Somodori elág.
Kisasszond, Kossuth L. u.
Kadarkút-Vótapuszta
Siófok, Sóstó vá.
Siófok, Sóstó kemping
Siófok, Posztógyár, üdülő
Siófok, MÁV üd.
Siófok, Dózsa Gy. u.
Siófok, Volán telep
Siófok, Foki-hegyi isk.
Siófok, v.átjáró
Siófok, Kiliti felső
Siófok, Kiliti posta
Siófok, Kiliti alsó
Gamásza
Gamásza, kemping
Szabadisóstó
Szabadi, rádióállomás
Szabadifürdő, v.mh.
Ádánd, építőanyag ker.

Bárdudvarnok(Olajhegy), bej. út
Bárdudvarnok, Szendpuszta
Bárdudvarnok, lipótfai elág.[3]
Bárdudvarnok(Lipótfa), bányai elág.[2]
Bárdudvarnok(Bánya), forduló
Bárdudvarnok(Cseberki), bej. út
Bárdudvarnok, Nagypuszta
Bárdudvarnok, Somogyszentimre
Kadarkút, közp. aut. vt.
Hencse, kőkúti elág.[4]
Kőkút, Alsótapazd
Visnyei elág.[2]
Hedrehely, Bendepuszta
Hedrehely, Újhedrehely
Hedrehely, gyöngyöspusztai elág.[3]
Kőkút, Gyöngyöspuszta
Mike(Mikepuszta), bej. út
Kaposfő, kisasszondi elág.[4]
Kiskorpád, hűtőház
Kiskorpád, somogysárdi elág.[5]
Gige, műv. ház
Pálmajori elág.[3]
Nagybajom, mg. központ
Nagybajom, Homokpuszta
Böhönye, balogdpusztai elág.[2]
Jákó-Nagybajom, vasútállomás
Hetes, bodrogi elág.[8]
Bodrog, műv. otthon
Mezőcsokonya, Cseresnyés
Újvárfalva(Nadalos), Újsor
Újvárfalva(Nadalos), forduló
Várda, Újtelep
Somogyjád, Magyaróvölgy
Eddei elág.[3]
Osztopán, vá. bej. út
Somodori elág.[3]
Kisasszond, Kossuth Lajos u.
Kadarkút, Vótapuszta
Siófok(Sóstó), vá.
Siófok(Sóstó), kemping
Siófok, Posztógyár üdülő
Siófok, MÁV üdülő
Siófok, Dózsa György u.
Siófok, Volán-telep
Siófok, Foki-hegyi iskola
Siófok, v. átj.
Siófok(Kiliti), felső
Siófok(Kiliti), posta
Siófok(Kiliti), alsó
Siófok, Gamásza
Siófok(Gamásza), kemping
Siófok(Szabadisóstó), 7 sz. út
Siófok(Szabadifürdő), rádióállomás
Siófok(Szabadifürdő), v. mh.
Ádánd, építőanyag kereskedés
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Ádánd, Műv. Otthon
Ságvár, nyimi elág.
Nyim, Rákóczi F. u.
Nagyberényi elág.
Nagyberény, mg.telep
Balatonszéplak felső v.mh.
Balatonszéplak, alsó v.mh.
Zamárdi (Tóközpont) bej. út
Zamárdi, felső vá.
Zamárdi, v.mh.
Balatonendréd, ref. templom
Balatonendréd elág.
Szántód-rév bej. út.
Szántód, v. átjáró
Szántódpuszta, kultúrközp.
Szántód-Somos, Jókai u.
Balatonföldvár, Mátyás K. u.
Balatonföldvár, közp. aut.vt.
Balatonföldvár, vá.
Balatonszárszó, József Attila üd.
Balatonszárszó, vá.
Teleki, elág.
Teleki, Műv. Otthon
Nagycsepelyi elág.
Balatonszemes, horgász tó
Balatonőszödi elág.
Rádpusztai elág.
Rádpuszta
Balatonlelle, v.mh.
Balatonlelle, vh.
Balatonboglár, (Szőlőskislak)
Balatonboglár, vá.
Ordacsehi elág.
Ordacsehi, Kossuth L. u.
Fonyódliget, v.mh. bej. út
Fonyódliget, Árpád u.
Fonyódliget, alsó
Fonyód, Városi ügyészség
Feketebézseny
Alsóbélatelep, v.mh.
Siófok, Jegenyesor
Fonyód, Bélatelep forduló
Tab, Flextronics
Tab, Dózsa Gy. u.
Tab, Kossuth L. u.
Tab, Arany J. u.
Tabi elág.
Ugajpuszta
Daránypuszta
Kisecseny, torvaji elág.
Csibehegy
Kánya, tengődi elág.
Remetepuszta
Zalai elág.
Tölös, kültelep

Ádánd, műv. otthon
Ságvár, nyimi elág.[3]
Nyim, Rákóczi Ferenc u.
Som, nagyberényi elág.[4]
Nagyberény, mg. telep
Siófok(Balatonszéplak), felső v. mh.
Siófok(Balatonszéplak), alsó v. mh.
Zamárdi(Tóközpont), bej. út
Zamárdi, felső vasútállomás
Zamárdi, v. mh.
Balatonendréd, református templom
Balatonendréd, felső bej. út
Szántód, rév bej. út
Szántód, v. átj.
Szántód, Szántódpuszta
Szántód(Somos), Jókai u.
Balatonföldvár, Mátyás király u.
Balatonföldvár, közp. aut. vt.
Balatonföldvár, vasútállomás
Balatonszárszó, József Attila üdülő
Balatonszárszó, vasútállomás
Teleki elág.[2]
Teleki, műv. otthon
Kötcse, nagycsepelyi elág.[2]
Balatonszárszó, horgásztó
Balatonőszöd, 7 sz. út
Balatonlelle, rádpusztai elág.[4]
Balatonlelle, Rádpuszta
Balatonlelle, v. mh.
Balatonlelle, városháza
Balatonboglár, Szőlőskislak
Balatonboglár, vasútállomás
Ordacsehi elág.[4]
Ordacsehi, Kossuth Lajos u.
Fonyód(Fonyódliget), v. mh. bej. út
Fonyód(Fonyódliget), Árpád u.
Fonyód(Fonyódliget), alsó
Fonyód, Városi Ügyészség
Fonyód, Feketebézseny
Fonyód(Alsóbélatelep), v. mh.
Siófok(Kiliti), Jegenyesor
Fonyód(Bélatelep), forduló
Tab, Munkás u. 28.
Tab, Dózsa György u.
Tab, Kossuth Lajos u.
Tab, Arany János u.
Tabi elág.[6]
Tab, Ugajpuszta
Som, Daránypuszta
Lulla(Kisecseny), torvaji elág.[2]
Tab, Csibehegy
Kánya, tengődi elág.[3]
Kánya, Remetepuszta
Zalai elág.[2]
Zala(Tölös), kültelep
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Zala, bótapusztai elág.
Zala,(Bótapuszta)
Csabapuszta
Kapolyi elág.
Kapolypuszta, aut. vt.
Kapolymadaras
Nágocsi elág.
Andocs, toldipusztai elág.
Németsűrűpuszta
Nagytoldipuszta
Karád, vá.
Berencsepuszta
Miklósi, elág.
Kárapuszta
Törökkoppányi elág.
Somogydöröcskei elág.
Somogydöröcske, mg.telep
Gerézdpuszta
Somogyacsai elág.
Somogyacsa, Petőfi S. u.
Bonnyapuszta, aut. vt.
Bonnya(Bonnyapuszta), fiadi elág.
Báripuszta
Lulla, jabapusztai elág.
Barcs, s.tarnócai elág.
Barcs, (S.tarnóca) aut. vt.
Barcs, ABC
Barcs, Deák F. u.
Barcs, D.szentes, alsó
Barcs, D.szentes, aut.vt.
Barcs, Középrigóc isk. bej. út
Aranyospuszta
Barcs, Középrigóc, vá. bej. út
Csokonyavisonta, fürdő bej.
Szulok, művelődési ház
Szulok, kálmáncsai elág.
Lajosházapuszta, felső
Lajosházapuszta, forduló
Mariettapuszta, elág.
Mariettapuszta
Homokszentgyörgy, Műv. Otthon
Darány, vá.bej.út
Istvándi, aut.vt.
Istvándi, 6-os főközl. út
Drávatamási elág.
Drávatamási kh.
Drávagárdony bej. út.
Potony, aut.vt.
Lakócsa, Szent I. u.
Komlósd, péterhidai elág.
Komlósdi elág.
Somogyaracs, aut.vt.
Babócsa, étt.
Babócsa, vá.
Újbolhó

Zala, bótapusztai elág.[1]
Zala, Bótapuszta
Tab, Csabapuszta
Kapolyi elág.[1]
Kapoly, Kapolypuszta
Kapoly, Kapolymadaras
Nágocsi elág.[3]
Andocs, toldipusztai elág.[3]
Andocs, Németsűrűpuszta
Andocs, Nagytoldipuszta
Karád, vasútállomás
Somogytúr, Berencsepuszta
Szorosad, miklósi elág.[5]
Kára, Kárapuszta
Törökkoppányi elág.[8]
Somogydöröcskei elág.[2]
Somogydöröcske, mg. telep
Somogyacsa, Gerézdpuszta
Somogyacsai elág.[1]
Somogyacsa, Petőfi Sándor u.
Bonnya(Bonnyapuszta), aut. vt.
Bonnya(Bonnyapuszta), fiadi elág.[10]
Fiad, Báripuszta
Lulla(Jabapuszta), bej. út
Barcs, somogytarnócai elág.[5]
Barcs(Somogytarnóca), aut. vt.
Barcs, Gárdonyi Géza u.
Barcs, Deák Ferenc u.
Barcs(Drávaszentes), alsó
Barcs(Drávaszentes), aut. vt.
Barcs(Középrigóc), szakiskola bej. út
Barcs, Aranyospuszta
Barcs(Középrigóc), v. mh. bej. út
Csokonyavisonta, fürdő bej. út
Szulok, műv. ház
Szulok, kálmáncsai elág.[5]
Kálmáncsa(Lajosházapuszta), felső
Kálmáncsa(Lajosházapuszta), forduló
Homokszentgyörgy, mariettapusztai
elág.[3]
Homokszentgyörgy, Mariettapuszta
Homokszentgyörgy, műv. otthon
Darány, v. átj.
Istvándi, aut. vt.
Istvándi, 6 sz. út
Drávatamási elág.[3]
Drávatamási, kh.
Drávagárdony, bej. út
Potony, aut. vt.
Lakócsa, Szent Imre u.
Komlósd, péterhidai elág.[2]
Komlósdi elág.[3]
Somogyaracs, aut. vt.
Babócsa, étterem
Babócsa, vasútállomás
Bolhó, Újbolhó
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Vízvár, v.átj.
Bélavár, aut.vt.
Lad, Ady E. u. 3.
Nagyatád, Dózsa Gy. u. 100.
Nagyatád, Posta
Nagyatád, henészi bej. út
Nagyatád, taranyi elág.
Döbrög, kültelep
Hókamalom
Felsőbogátpuszta
Lászlómajori elág.
Lászlómajor
Beleg, vá.
Kutas, v.mh.
Kutasi elág.
Nagybarátipusztai elág.
Simongátpuszta bej. út
Felsőerzsébetpuszta bej. út
Rinyatamásipuszta, bej. út
Görgeteg, kuntelepi elág.
Kuntelep, iskola
Kuntelep, forduló
Kisbajomi elág.
Bakházai elág.
Rinyaújnépi elág.
Rinyaújnép, aut.vt.
Tarany, Szent I. u.
Somogyszob, vá.
Csurgó, vá.
Csurgó, Arany J. u.
Csurgó, Arany J. u.
Csurgó, ált. iskola
Csurgó, Szakközépiskola
Berzence, bélavári elág.
Somogyudvarhely, Ady E. u.
Somogyudvarhely, aut. vt.
Somogyudvarhely, kh.
Gyékényes, I. kerület
Gyékényes, vá.
Porrogszentpál, elágazó
Somogybükkösd, bej. út[1]
Somogybükkösd, Szőlőhegy
Csurgónagymartoni elág.
Somogycsicsói elág.
Pogányszentpéter, aut.vt.
Magasdpuszta
Őrtilosi elág.
Őrtilos, aut. ford.
Marcali, Sport utca
Marcali, Kossuth utca
Marcali, vasúti átjáró
Marcali, (Boronka) aut.vt.
Gyótapusztai elág.
Gyótapuszta
Marcali, (Bize) felső

Vízvár, v. átj.
Bélavár, aut. vt.
Lad, Ady Endre u. 3.
Nagyatád, Dózsa György u. 100.
Nagyatád, posta
Nagyatád(Henész), bej. út
Nagyatád, taranyi elág.[6]
Nagyatád(Döbrög), kültelep
Nagyatád, Hókamalom
Segesd, Felsőbogátpuszta
Böhönye, lászlómajori elág.[1]
Segesd, Lászlómajor
Beleg, vasútállomás
Kutas, v. mh.
Kutasi elág.[8]
Somogyszob, nagybarátipusztai elág.[2]
Nagyatád(Simongátpuszta), bej. út
Nagyatád(Felsőerzsébetpuszta), bej. út
Görgeteg(Rinyatamásipuszta), bej. út
Görgeteg, kuntelepi elág.[2]
Görgeteg(Kuntelep), iskola
Görgeteg(Kuntelep), forduló
Kisbajomi elág.[3]
Bakházai elág.[2]
Rinyaújnépi elág.[1]
Rinyaújnép, aut. vt.
Tarany, Szent István u.
Somogyszob, vasútállomás
Csurgó, vasútállomás
Gyékényes, vá.
Csurgó, Arany János u.
Csurgó, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
Csurgó, szakközépiskola
Berzence, bélavári útelág.
Somogyudvarhely, Ady Endre u.
Somogyudvarhely, kh.
Somogyudvarhely, alsó
Gyékényes, búvárbázis
Gyékényes, vasútállomás
Porrogszentpál, bej. út
Somogybükkösd, csurgói elág.[9]
Somogybükkösd, szőlőhegy
Csurgónagymartoni elág.[3]
Somogycsicsói elág.[3]
Pogányszentpéter, aut. vt.
Pogányszentpéter, Magasdpuszta
Őrtilosi elág.[2]
Őrtilos, forduló
Marcali, Sport u.
Marcali, Kossuth u.
Marcali, v. átj.
Marcali(Boronka), aut. vt.
Marcali, gyótapusztai elág.[3]
Marcali, Gyótapuszta
Marcali(Bize), felső
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Marcali, (Bize) posta
Horvátkúti elág.
Horvátkút, iskola
Horvátkút, tejcsarnok
Horvátkút, aut. vt.
Horvátkút, mg.telep
Lókpuszta
Somogyszentpáli elág.
Balatonmáriafürdő, vá.
Sáripuszta Szoc. Otthon
Somogyszentpál, Ady E. u.
Balatonberény, vá.
Balatonszentgyörgy, vá.
Vörsi elág.
Nikla, táskai elág.
Nikla, (Hódoshát) aut.vt.
Szetsey-tanya
Tibolamajor
Vilmapuszta
Pusztakovácsi, mg.telep
S.fajsz, l.kozmai elág.
Szőkepusztai elág.
Kürtöspuszta
Kékai dűlő
Lengyeltóti, vá. bej.út
Lengyeltóti, vá.
Lengyeltóti, buzsáki elág.
Lengyeltóti, vh.
Lengyeltóti, Kéktó
Sandipuszta, bej. út
Szőlősgyörök, gyugyi elág.
Alsókölked
Aligvárom szőlőhegy
Öreglak, vá.
Öreglaki elág.
Vörösakol
Barátihegy
Kisberényi elágazó
Mamocspuszta
Pusztaszentgyörgy, Újsor
Somogyvár, v.elág.
Somogyvár, vá.
Somogyvár, Gyógyped.
Vityapusztai elág.
Vityapuszta
Kelevíz, gadányi elág.
Gadány, Temető utca
Mesztegnyő, h.vizi elág.
Mesztegnyő, v.átj.
Hosszúvíz, aut.vt.
Szenyéri elág.
Nagyszakácsi, aut.vt.
Terebezdpuszta
Vése, varászlói elág.
Varászló, aut.vt.

Marcali(Bize), posta
Marcali, horvátkúti elág.[2]
Marcali(Horvátkút), iskola
Marcali(Horvátkút), tejcsarnok
Marcali(Horvátkút), aut. vt.
Marcali(Horvátkút), mg. telep
Marcali, Lókpuszta
Somogyszentpáli elág.[9]
Balatonmáriafürdő, vasútállomás
Kéthely, Sáripuszta
Somogyszentpál, Ady Endre u.
Balatonberény, vasútállomás
Balatonszentgyörgy, vasútállomás
Vörsi elág.[3]
Nikla, táskai elág.[5]
Nikla, Hódoshát
Pusztakovácsi, Szetseytanya
Pusztakovácsi, Tibolamajor
Pusztakovácsi, Vilmapuszta
Pusztakovácsi, mg. telep
Somogyfajsz, libickozmai elág.[4]
Libickozma, szőkepusztai elág.[4]
Pusztakovácsi, Kürtöspuszta
Buzsák, Kékai-dűlő
Lengyeltóti, vá. bej. út
Lengyeltóti, vasútállomás
Lengyeltóti, buzsáki elág.[5]
Lengyeltóti, városháza
Lengyeltóti, Kék-tó
Szőlősgyörök(Sandipuszta), bej. út
Szőlősgyörök, gyugyi elág.[2]
Pusztakovácsi, Alsókölked
Öreglak, Aligvárom szőlőhegy
Öreglak, vasútállomás
Öreglaki elág.[2]
Öreglak, Vörösakol
Öreglak, Barátihegy
Kisberényi elág.[1]
Lengyeltóti, Mamocspuszta
Lengyeltóti(Pusztaszentgyörgy), Újsor
Somogyvár, vá. elág.
Somogyvár, vasútállomás
Somogyvár, Gyógypedagógiai Intézet
Somogyvár, vityapusztai elág.[5]
Somogyvár, Vityapuszta
Kelevíz, gadányi elág.[3]
Gadány, Temető u.
Mesztegnyő, hosszúvízi elág.[2]
Mesztegnyő, v. átj.
Hosszúvíz, aut. vt.
Szenyéri elág.[1]
Nagyszakácsi, aut. vt.
Böhönye, Terebezdpuszta
Vése, varászlói elág.[7]
Varászló, aut. vt.
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Szőcsénypuszta, műv.otthon
Támosmajor
Nemesvid, aut.vt.
Kisvid, aut.vt.
Csákányi elág.
Szőkedencs, 7 sz. főközl. út
Somogysimonyi, aut.vt.
Marótpuszta
Hollád, tikosi bej.út
Battyánpuszta
Főnyedi elág.
Főnyed, aut.vt.
Pusztaberény
Balatonfenyves, vá.
Pamuki elág.
Csisztapuszta
Csisztafürdő, ford.
Balatonvilágos, vá. feljáró
Balatonvilágos, b.aligai elág.
Balatonaliga, vmh. felj. út
Balatonvilágos, Autópálya mérnökség
7 sz. út, balatonvilágosi elág.

Szőcsénypuszta, műv. otthon
Somogyzsitfa, Támosmajor
Nemesvid, aut. vt.
Nemesvid(Kisvid), aut. vt.
Somogyzsitfa, csákányi elág.[3]
Szőkedencs, 7 sz. út
Somogysimonyi, aut. vt.
Somogysámson, Marótpuszta
Hollád, Kossuth Lajos u.
Balatonszentgyörgy, Battyánpuszta
Főnyedi elág.[3]
Főnyed, aut. vt.
Lengyeltóti, Pusztaberény
Balatonfenyves, vasútállomás
Pamuki elág.[2]
Buzsák, Csisztapuszta
Buzsák, Csisztafürdő
Balatonvilágos, Rákóczi út 3.
Balatonvilágos, balatonaligai elág.[1]
Balatonvilágos(Balatonaliga), v. mh.
Balatonvilágos, Autópálya Mérnökség
Balatonvilágos, 7 sz. út

Megállóhely névmódosulások Baranya megyében:
Jelenlegi név

Új név 2017.12.10-től

Nemeske(Görösgal), posta
Molványhídpuszta, Szoc. Otthon
Turbéki téglagyár
Csertõ, iskola
Csertõ, Szabadság u.
Szentlászló, aut. vt.
Szentegyedpuszta
Almamellék, szeszfõzde
Boldogasszonyfa, aut. vt.
Antalszállás
Terecseny
Váradújpuszta
Szentmihályfapuszta
Kétújfalu, bej. út
Szörény, aut. vt.
Gödre, ABC
Gödre, Kiskeresztúr
Gödre, posta
Pécs, mohácsi útelág.
Árpádtetõ
Kõlyuk
Sikondai elág.[2]
Bakópuszta
Oroszló, aut. vt.
Egerszegpuszta
Sásd, aut. vt.
Baranyajenõ, kh.
Bikal, aut. vt.

Nemeske, Görösgal
Molvány, Molványhídouszta
Szigetvár, turbéki téglagyár
Csertő, Kossuth Lajos u.
Csertő, Szabadság u. 44.
Szentlászló, posta
Almamellék, Szentegyedpuszta
Almamellék, Zrínyi u.
Boldogasszonyfa, művelődési központ
Boldogasszonyfa, Antalszállás
Boldogasszonyfa(Terecseny), forduló
Várad, Váradújpuszta
Kétújfalu, Szentmihályfapuszta
Kétújfalu, kastélyosdombói elág.[9]
Szörény, Dózsa György u.
Gödre, templom
Gödre(Kiskeresztúr), forduló
Gödre, Gödreszentmárton
Pécs, Mohácsi út
Pécs, Árpádtető
Mánfa, Kőlyuk
Komló(Sikonda), elág. [2]
Magyarhertelend, Bakópuszta
Oroszló, kh.
Oroszló, Egerszegpuszta
Sásd, kaposvári útelág.
Baranyajenő, Szabadság u. 79.
Bikal, kh.
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Szászvár, aut. vt.
Vitézipuszta
Irmapuszta, fûztelep
Drávafok, aut. vt.
Tortyogó
Hidas, aut. vt.
Mecseknádasd, aut. vt.
Mecsekpölöske, aut. vt.
Hegyhátmaróc, aut. vt.
Tófû, aut. vt.
Dunaszekcsõ, aut. vt.
Husztót, aut. vt.
Hetvehely, aut. vt.
Helesfai bej. út
Patapoklosi, alsó
Adorjánpuszta, bej. út
Adorjánpuszta
Zimánypusztai elág.
Ceglédpuszta
Várad, tejbegyûjtõ
Endrõc, aut. vt.
Bogdása, aut. vt.
Kökénypuszta
Malomvölgy, déli bej. út
Pécs, Közgazd. techn.
Munkaerõképzõ Központ
Cserkúti csárda
II-es rakodó
Abaliget, posta
Adorjás, aut. vt.
Alsókövesd
Angyalicpuszta
Antalfalu, aut. vt.
Babarc, ÁG.
Babarc, alsó
Bácsfai elág. [2]
Bakóca, orvosi rendelõ
Bakóca, posta
Baranyahídvég, aut. vt.
Bédai elág. [2]
Bédavári erdészház
Belvárdgyulai elág.[3]
Béregi kanyar
Beremend(Püspökbóly)
Berkesd, bej. út
Bicsérdi elág.[4]
Bikal, alsó
Bodolyabér, aut. vt.
Bogádmindszent, aut. vt.
Borjád, aut. vt.
Cúni elág.[3]
Csebény, alsó
Csemetekert
Cserkút tetõ
Csermajor

Szászvár, Május 1. tér
Teklafalu, Vitézipuszta
Drávafok, Irmapuszta
Drávafok, Fő u.
Kővágótöttös, Tortyogó
Hidas, Dózsa György u.
Mecseknádasd, Jókai Mór u.
Mecsekpölöske, kh.
Hegyhátmaróc, forduló
Tófű, templom
Dunaszekcső, templom
Husztót, bej. út
Hetvehely, Ady Endre u.
Helesfa, dinnyeberki elág.
Patapoklosi, kh.
Somogyapáti, Adorjánpuszta bej. út
Somogyapáti, Adorjánpuszta
Vásárosbéc, Zimánypusztai elág.
Somogyhatvan, ceglédpusztai bej. út
Várad, Fő utca
Endrőc, Fő u. 48.
Bogdása, templom
Pécs, Kökénypuszta
Pécs, Malomvölgy déli bej. út
Pécs, Rét u.
Pécs, Munkaerõképzõ Központ
Pécs, Cserkúti csárda
Pécs, II-es rakodó
Abaliget, faluház
Adorjás, templom
Tormás, Alsókövesd
Vajszló, Angyalicpuszta
Somogyhárságy, Antalfalu
Liptód, Babarcpuszta
Babarc, Haladás u.
Lánycsók, bácsfapusztai elág.[2]
Bakóca, forduló
Bakóca, Rákóczi u. 21.
Baranyahídvég, Szabadság u.
Kölked, bédai elág.[2]
Kölked, bédavári erdészház
Belvárdgyula, Kisgyula
Somberek, béregi kanyar
Beremend(Püspökbóly), forduló
Berkesd, Dózsa György u.
Bicsérd, fenyőspusztai bej. út
Bikal, Szabadság u. 29.
Bodolyabér, Petőfi u.
Bogádmindszent, iskola
Borjád, teleház
Kémes, temető
Csebény, Fő u. 5.
Pécs, csemetekert
Pécs, Cserkút tető
Dencsháza, Csermajor
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Pécs, daindoli elág.[2]
Dióspuszta, forduló
Dombay-tó
Drávacsehi, aut. vt.
Drávaiványi, aut. vt.
Drávapalkonya, aut. vt.
Drávaszerdahely, aut. vt.
Drávasztára, aut. vt.
Dunaszekcsõ, felsõ
Egerág, aut. vt.
Egyházaskozár, felsõ
Ellend, aut. vt.
Ellendpuszta
Erdõfû, forduló
Erzsébet, ib.
Erzsébet, kertészet
Fáni-major
Felsõkövesd
Füzestelep
Gerde, alsó
Geresdlak(Geresd)
Geresdlak(Püspöklak), alsó
Geresdlak(Püspöklak), felsõ
Gilvánfa, aut. vt.
Gordisa, alsó
Gordisa, aut. vt.
Göntérpuszta
Görcsöny, Tüzéptelep bej. út
Görcsönydoboka, aut. vt.
Görcsönydoboka, Ságvári u.
Gyöngyfa, aut. vt.
Gyöngyösi csárda
Gyûrûspusztai elág.[4]
Gyümölcsös
Hamuházai elág.
Harkány(Terehegy), alsó
Harkány(Terehegy), felsõ
Hásságy, aut. vt.
Határtetõ
Határtetõ, alsó
Hegyszentmárton, aut. vt.
Helesfa, posta
Híd
Hidas, felsõ
Himesháza, aut. vt.
Himesházi elág.
Homoktetõ
Homokvölgy
Kaitzpuszta
Kákics, aut. vt.
Kárász, aut. vt.
Kárászpuszta, bej. út
Kárászpusztai elág.[3]
Kásád, aut. vt.
Túrony(Katalinpuszta)

Pécs, Ürög felső
Vásárosbéc(Dióspuszta), forduló
Pécsvárad, Dombay-tó
Drávacsehi, forduló
Drávaiványi, templom
Drávapalkonya, harangtorony
Drávaszerdahely, kh.
Drávasztára, Kossuth u. 36.
Dunaszekcső, Móricz Zsigmond u.
Egerág, templom
Egyházaskozár, Tinódi u. 21.
Ellend, templom
Ellend, Ellendpuszta
Kölked(Erdőfű), forduló
Erzsébet, Fő u. 36.
Erzsébet, kültelek
Ivánbattyán, Fáni-major
Tormás(Felsőkövesd), forduló
Sellye, Füzestelep
Gerde, Varjasi u.
Geresdlak(Geresd), Dózsa György u.
Geresdlal(Püspöklak), Hunyadi János
u.
Geresdlak(Püspöklak), Flórián u.
Gilvánfa, óvoda
Gordisa, mg. telep
Gordisa, víztorony
Siklós, Göntérpuszta
Görcsöny, építőanyag kereskedés
Görcsönydoboka, kh.
Görcsönydoboka, Nagyfa u.
Gyöngyfa, kh.
Keszü, bej. út
Matty, gyűrűspusztai elág.[4]
Mekényes, gyümölcsös
Szentegát, hamuházai elág.
Harkány(Terehegy), Petőfi u. 28.
Harkány(Terehegy), Széchenyi tér
Hásságy, templom
Komló, Határtető
Komló, Határtető alsó
Hegyszentmárton, kultúrház
Helesfa, emlékmű
Kölked, híd
Hidas, Jókai Mór u.
Himesháza, Hősök tere
Mohács, himesházai elág.
Bogád, Homoktető
Pécs, Homokvölgy utca
Kölked, Kaitzpuszta
Kákics, Petőfi u.
Kárász, köblényi elág.
Szentegát(Kárászpuszta), bej. út
Szentegát(kárászpusztai) elág.[3]
Kásád, forduló
Túrony, Katalinpuszta
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Kerekaljapuszta
Keresztespuszta, aut. vt.
Keselyõsfapuszta
Sumony(Csobokapuszta)
Királyegyháza, alsó
Királyegyháza, felsõ
Kisasszonyfa, aut. vt.
Kishajmás (Szatinai bej. út)
Kishajmás(Háromház)
Kisharsány(Sáripuszta)
Kispeterd, forduló
Kisszentmárton, aut. vt.
Komló, Mecsekjánosi, felsõ
Komló,Mecsekjánosi, vá.
Kovácshida, aut. vt.
Kozármisleny, újfalu
Kölked, aut. vt.
Körtvélyesi malom
Kõtörõ
Kõvágószõlõs, I. üzem
Kõvágótöttös, aut. vt.
Kövestetõ
Laktanya
Liget, felsõ
Lippó, aut. vt.
Lõrinc tanya
Lúzsok, aut. vt.
M.godisa(Gyümölcsény)
Mágocs, felsõ
Magyarbóly, aut. vt.
Magyaregregy, alsó
Magyaregregy, felsõ
Magyarhertelend(Barátúr)
Magyarhertelend, aut. vt.
Magyartelek, aut. vt.
Mailáthpuszta
Majs, aut. vt.
Maráza, aut. vt.
Margitmajor
Markó csárda
Martonfa, aut. vt.
Matty, aut. vt.
Mattypuszta
Máza
Máza, bej. út
Mezõd, aut. vt.
Mindszentgodisa, aut. vt.
Mogyorócska
Mohács, Tüzép
Nagycsány, aut. vt.
Nagyhajmás, aut. vt.
Nagyharsány, felsõ
Nagyharsány, aut. vt.
Nagynyárád, aut. vt.
Nemerõ

Bogádmindszent, Kerekaljapuszta
Görcsöny, Keresztespuszta
Matty(Keselyősfapuszta), forduló
Sumony(Csobokapuszta), forduló
Királyegyháza, Petőfi u. 90.
Királyegyháza, Petőfi u. 22.
Kisasszonyfa, Petőfi u.
Kishajmás(Szatina), bej. út
Kishajmás, Háromház
Kisharsány(Sáripuszta), forduló
Botykapeterd(Kispeterd), forduló
Kisszentmárton, forduló
Komló(Mecsekjánosi), felső
Komló(Mecsekjánosi), vá.
Kovácshida, kh.
Kozármisleny, Mikszáth u.
Kölked, Nagy Lajos u.
Kishajmás, magyarszéki útelág.
Tormás, Kőtörő
Kővágószőlős, Akna u.
Kővágótöttös, Petőfi u. 23.
Hosszúhetény, Kövestető
Kölked, szoc. otthon
Liget, Fenyő u.
Lippó, templom
Mohács, Lőrinc tanya
Lúzsok, templom
Mindszentgodisa, Gyümölcsény
Mágocs, Hunyadi u.
Magyarbóly, Vasút u.
Magyaregregy, Máré u. 3.
Magyaregregy, Kossuth L. u. 89.
Magyarhertelend, Barátúr
Magyarhertelend, Kossuth u.
Magyartelek, templom
Kisszentmárton, Mailáthpuszta
Majs, Ifjúság tér
Maráza, forduló
Vásárosdombó, Margitmajor
Bicsérd, Markó csárda
Martonfa, Köztársaság u. 4.
Matty, Kossuth u. 40.
Matty, Mattypuszta
Máza, művelődési ház
Máza, posta
Meződ, Ságvári u. 25.
Mindszentgodisa, kh.
Adorjás, Mogyorócska
Mohács, építőanyag kereskedés
Nagycsány, Fő u.
Nagyhajmás, Fő u.
Nagyharsány, Kolónia u.
Nagyharsány, posta
Nagynyárád, József Attila u.
Nagyhajmás, Nemerő
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Okorág,aut. vt.
Okorvölgy, aut. vt.
Oldi elág.[3]
Orfû, camping
Orfû, camping bej. út
Ormánypuszta
Oroszló, bej. út
Palotabozsok, Kossuth u. 176.
Páprád, aut. vt.
Paprikamalom
Pécs, Kanizsai D. u.
Pécs, középmeszesi iskola
Pécsbagota, ib.
Pécsdevecser, felsõ
Pécsdevecser, aut. vt.
Pécsvárad, felsõ
Pécsvárad, iskola bej. út
Pellérd, felsõ
Peterdpuszta, ÁG.
Péterfai elág.[2]
Pincesor
Pócsa, aut. vt.
Pócsapuszta
Pogány, aut. vt.
Pusztakisfalui elág.[3]
Rádfai elág.[2]
Rasztiktanya
Regenye, aut. vt.
Reménypuszta
Remeterét
Repülõtér
Sertéskombinát
Sertéstelep
Siklós, v. átjáró
Sipostanya
Somberek, aut. vt.
Somogyviszló, aut. vt.
Sósvertike, aut. vt.
Sumony, aut. vt.
Szágy, aut. vt.
Szalánta, felsõ
Szalatnak, aut. vt.
Szalatnak, felsõ
Szaporca
Szava, aut. vt.
Szederkény, aut. vt.
Pécs, Szentkút bej. út
Szentkút, felsõ
Szentkútpuszta
Szentmártonpuszta
Szieberti elág.[2]
Sziebertpuszta, forduló
Szigetvár, AGROKÉMIA
Szilágy, iskola
Szilágypuszta

Okorág, Rákóczi u.
Okorvölgy, kh.
Egyházasharaszti, oldi elág.[3]
Orfű, kemping
Orfű, kemping bej. út
Majs, Ormánypuszta
Oroszló, bakócai útelág.
Palotabozsok, sportpálya
Páprád, Arany János u.
Mohács, Paprikamalom
Pécs, Árpádváros
Pécs, meszesi iskola
Pécsbagota, Kossuth u. 20.
Pécsdevecser, kültelek
Pécsdevecser, Fő u. 34.
Pécsvárad, Munkácsy Mihály u.
Pécsvárad, Szentháromság tér
Pellérd, József Attila u.
Peterd(Peterdpuszta) bej. út
Dencsháza, péterfai elág.[2]
Somogyhárságy, pincesor
Pócsa, Petőfi u. 16.
Pócsa, Pócsapuszta
Pogány, forduló
Lovászhetény, pusztakisfalui elág.
Baksa, rádfapusztai elág.[2]
Ócsárd, Rasztiktanya
Regenye, Fő u.
Pécs, Reménypuszta
Pécs, Remeterét
Pogány, repülőtér
Kozármisleny, sertéskombinát
Szigetvár, sertéstelep
Siklós, Szársomlyó u.
Siklós, Sipostanya
Somberek, posta
Somogyviszló, Széchenyi tér
Sósverike, forduló
Sumony, templom
Szágy, templom
Szalánta, Hunyadi köz
Szalatnak, Béke u.
Szalatnak, v. mh.
Kémes, szaporcai bej. út
Szava, garéi elág.
Szederkény, Rákóczi F. u.
Pécs, Kismélyvölgy dűlő
Pécs, Szentkút felső
Kozármisleny, Szentkútpuszta
Almamellék, Szentmártonpuszta
Bóly, sziebertpusztai elág.[2]
Bóly(Sziebertpuszta), forduló
Szigetvár, mg. telep
Szilágy, kh.
Pécsvárad(Szilágypuszta), forduló
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Szilágypusztai bej. út
Tarcsapuszta, forduló
Tarcsapusztai bej. út
Tormás, alsó
Tormás, aut. vt.
Tótvári akna
Túrony, aut. vt.
Üszögpuszta, felsõ
Üszögpuszta, horgásztó
Vajszló, ÁG.
Várvölgy
Vásárosbéc, posta
Vaskapu
Vaskapucsárda
Kishidas
Véménd, tûzoltószertár
Villány, cukrászda
Villánykövesd, aut. vt.
Vizslakpuszta
Zaláta, aut. vt.
Zók(Pázdány)
Markóc, aut. vt.
Pellérdi elág.[3]
Várvölgy
Izményi elág.[5]
Jágónaki elág.[5]

Pécsvárad(Szilágypuszta), bej. út
Szentlőrinc, Tarcsapuszta
Szentlőrinc(Tarcsapuszta) bej. út
Tormás, Béke u. 11.
Tormás, faluház
Kővágótöttös, Tótvári-akna
Túrony, Kossuth L. u.
Pécs(Üszögpuszta), kastély
Pécs(Üszögpuszta), horgásztó
Vajszló, mg. telep
Magyaregregy, Várvölgy
Vásárosbéc, forduló
Ócsárd, Vaskapupuszta
Mohács, Vaskapucsárda
Hidas, Kishidas
Véménd, Ady Endre u.
Villány, iskola
Villánykövesd, kh.
Sátorhely, Vizslakpuszta
Zaláta, forduló
Zók, Pázdány
Markóc, Fő u.
Pécs, pellérdi elág.[3]
Magyaregregy, Várvölgy
Máza, izményi elág.[5]
Meződi elág.[1]

Kellemes utazást kíván a

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
Kaposvár, 2017. november 25.

