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HIRDETMÉNY 
 
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy 2017. április 18-től 21-ig (keddtől péntekig) 
Balatonkeresztúr, Ady Endre utcában található vasúti átjáró átépítési munkálatok miatt 
lezárásra kerül.  

A teljes útlezárás miatt az Ady Endre utcán keresztül Balatonberény irányába induló, a Dél-
dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által közlekedtetett 5976, 6162(6371), 6166 és 6197 
regionális autóbuszjáratok a fenti időszakban a kijelölt Balatonmáriafürdő, vasútállomás – 7-
es sz. főút – 76-os sz. főút – Balatonszentgyörgy, Mise u. – Balatonberény, műv. otthon – 
Balatonszentgyörgy, Mise u. – Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 57. kerülő útirányon (a 
térképen kék színnel jelölve) át közlekednek, és nem érintik a Balatonmáriafürdő, Vilma u., 
Balatonberény, Rozmaring u. és a Balatonberény, vá. elnevezésű megállóhelyeket. 

 

A terelő útirányban érintett regionális autóbuszjáratok a következők: 
- Kaposvárról 13:00 órakor Balatonszentgyörgyre induló 5976/245 sz. járat, 
- Marcaliból 6:20 órakor Hévízre induló 6162/11 sz. járat, 
- Hévízről 12:00 órakor Marcaliba induló 6162/4 sz. járat, 
- Hévízről 14:05 órakor Marcaliba induló 6162/16 sz. járat, 
- Hévízről 17:10 órakor Marcaliba induló 6162/8 sz. járat, 
- Sávolyról 5:53 órakor Marcaliba induló 6166/2 sz. járat, 
- Marcaliból 16:05 órakor Sávolyra induló 6166/1 sz. járat, 
- Balatonszentgyörgyről 4:53 órakor Marcaliba induló 6197/203 sz. járat, 
- Balatonszentgyörgyről 8:14 órakor Somogyszobra induló 6197/9:53 sz. járat, 
- Balatonszentgyörgyről 16:41 órakor Marcaliba induló 6197/217 sz. járat, 
- Balatonszentgyörgyről 20:30 órakor Marcaliba induló 6197/311 sz. járat, 
- Marcaliból 22:30 órakor Balatonszentgyörgyre induló 6197/212 sz. járat. 

A teljes útlezárás miatt az Ady Endre utcán keresztül Balatonberény irányába közlekedő 
6164(6376) Marcali – Balatonmáriafürdő – Hévíz regionális autóbuszvonalon meghirdetett 
autóbuszjáratok a fenti időszakban a kijelölt Balatonmáriafürdő, vasútállomás – 7-es sz. főút – 
76-os sz. főút – Balatonszentgyörgy, Mise u. – Balatonberény, műv. otthon – Balatonberény, 
vá. kerülő útirányon (a térképen kék színnel jelölve) át közlekednek, és nem érintik a 
Balatonmáriafürdő, Vilma u. és a Balatonberény, Rozmaring u. elnevezésű 
megállóhelyeket. 
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A terelő útirányban érintett regionális autóbuszjáratok a következők: 
- Marcaliból 6:20 órakor Keszthelyre induló 6164/9 sz. járat, 
- Marcaliból 9:55 órakor Hévízre induló 6164/3 sz. járat, 
- Marcaliból 12:10 órakor Hévízre induló 6164/5 sz. járat, 
- Marcaliból 15:30 órakor Hévízre induló 6164/7 sz. járat, 
- Hévízről 10:00 órakor Marcaliba induló 6164/2 sz. járat, 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a kerülő útirányból adódóan kisebb mértékű 
menetidő növekedés várható. 

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket! 

 

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 

 

Kaposvár, 2017. április 10. 
 


