DDKK 3/2017-2018

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS
KIVONAT
A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2017/2018. évi Baranya
megyei autóbusz menetrendhez
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2018. június 16-tól – szombattól – az
alábbi országos és regionális menetrend-módosításokat léptetjük életbe:
5600 Pécs – Orfű – Abaliget autóbuszvonalon
- a 14 sz. járat iskolai előadási napok helyett munkanapokon közlekedik (Abaliget,
faluháztól 6:45 órakor indul és Pécsre 7:22 órakor érkezik),
- a 13 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Pécs, autóbusz-állomásról 22:40
órakor indul és Abaligetre 23:41 órakor érkezik),
- új 3 sz. járatot közlekedtetünk a nyári tanszünetben szabad és munkaszüneti
napokon. A járat Pécs, autóbusz-állomásról 22:40 órakor indul és Orfű(Tekeres),
fordulóhoz 23:22 órakor érkezik,
- új 2 sz. járatot közlekedtetünk a nyári tanszünetben szabad és munkaszüneti
napokon. A járat Orfű(Tekeres), fordulótól 23:25 órakor indul és Pécsre 0:07 órakor
érkezik,
- a 24 sz. járat 10 perccel később közlekedik (Abaliget, faluháztól 23:45 órakor indul
és Pécsre 0:22 órakor érkezik).
5603 Pécs – Abaliget – Bakóca autóbuszvonalon
- a 10 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik (Husztót, bejárati úttól 4:05 órakor
indul Pécsre 5:16 órakor érkezik).
5605 Pécs – Oroszló – Sásd [-Szágy/Gödre] autóbuszvonalon
- a 13, 5, 15, 9, 3, 11, 17, 1, 2, 16, 14, 6, 18, 20, 12 sz. járatok Magyarszék, Kossuth
L. utca megállóhelyen megállnak.
5625 Pécs – Pécsvárad – Bonyhád autóbuszvonalon
- a 127 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécs, autóbusz-állomásról 14:00 órakor
indul és Pécsvárad, kollégiumhoz 14:30 órakor érkezik),
- a 112 sz. járat munkanapok helyett csak iskolai előadási napokon közlekedik
(Pécsvárad, kollégiumtól 14:40 órakor indul és Pécsre 15:10 órakor érkezik),
- a 110 sz. járat iskolai előadási napok helyett munkanapokon közlekedik
(Pécsvárad, kollégiumtól 14:45 órakor indul és Pécsre 15:15 órakor érkezik).
5628 Pécs – Pécsvárad – Erdősmecske – Görcsönydoboka autóbuszvonalon
- új 11 sz. járatot állítunk forgalomba. A járat munkanapokon 14:00 órakor indul és
Erdősmecskére 14:52 órakor érkezik.
5650(5319) Baja – M6-M60/Mohács – Pécs autóbuszvonalon
- a 2 sz. járat Kozármisleny, Kinizsi u. megállóhelyen 5:25 órakor le- és felszálló
utasok részére áll meg (Pécs, autóbusz-állomásról 5:15 órakor indul és Bajára 7:25
órakor érkezik).
5655 Pécs – Egerág – Újpetre autóbuszvonalon
- új 75 sz. járatot közlekedtetünk szabad és munkaszüneti napokon Pécsről Szemely
betéréssel Egerágra (Pécs, autóbusz-állomásról 19:30 órakor indul és Egerágra
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20:05 órakor érkezik).
5658 Pécs – Újpetre – Siklós autóbuszvonalon
- a 39 sz. járat Szemely, Egerág betérés nélkül, Kisherend, Kiskassa, Peterd
betéréssel és csökkentett menetidővel közlekedik (Pécs, autóbusz-állomásról 19:30
órakor indul és Vokányba 20:33 órakor érkezik).
5673 [Pécs –] Baksa – Vajszló – Kórós autóbuszvonalon
- Baksa, temető elnevezéssel új megállóhely került a menetrendbe.
- a 21 sz. járat 30 perccel korábban és Vajszló, autóbusz-váróteremig
meghosszabbítva közlekedik. Ennek megfelelően a járat Pécs, autóbusz-állomásról
11:00 órakor indul és Vajszlóra 11:54 órakor érkezik,
- a 20 sz. járatot Vajszló, autóbusz-váróteremtől indítjuk és Bogádmindszent – Pécs
között 1 perccel később közlekedik. Ennek megfelelően a járat Vajszló, autóbuszváróteremtől 12:05 órakor indul és Pécsre 13:08 órakor érkezik.
5674 [Pécs –] Baksa – Siklósbodony – Vajszló autóbuszvonalon
- Baksa, temető elnevezéssel új megállóhely került a menetrendbe.
5676 Pécs – Baksa – Vajszló – Sellye autóbuszvonalon
- Baksa, temető elnevezéssel új megállóhely került a menetrendbe.
- az 5 sz. járat Páprád, Arany János u. megállóhelyen 7:26 órakor megáll (Pécs,
autóbusz-állomásról 6:45 órakor indul és Sellyére 7:45 órakor érkezik).
5679 Pécs – Zók– Szentlőrinc – Pécsbagota autóbuszvonalon
- az 1 sz. járat tanév tartama alatt munkanapokon helyett munkanapokon közlekedik
(Pécs, autóbusz-állomásról 6:35 órakor indul és Pécsbagotára 8:10 órakor érkezik).
5710 Komló – Szászvár – Bonyhád autóbuszvonalon
- a 26 sz. járat Komló, Közösségek háza elnevezésű megállóhelyen megáll.
5718 Pécsvárad – Erdősmecske autóbuszvonalon
- a 17 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Pécsvárad, Szentháromság térről 14:32
órakor indul Erdősmecskére 14:52 órakor érkezik),
- a 18 sz. járat iskolai előadási napok helyett munkanapokon közlekedik
(Erdősmecske, községházától 14:57 órakor indul és Pécsváradra 15:20 órakor
érkezik).
5816 Mohács – Villány – Szigetvár autóbuszvonalon
- a 3 sz. járat Mohács, autóbusz-állomás – Siklós, autóbusz-állomás között
változatlanul, Siklós, autóbusz-állomás – Harkány, autóbusz-állomás között 8 perccel
később, Harkány, autóbusz-állomás – Szigetvár, autóbusz-állomás között változatlan
menetrend szerint közlekedik (Mohács, autóbusz-állomásról 6:10 órakor indul Siklós,
autóbusz-állomásra 7:17 órakor érkezik és 7:25 órakor indul, Harkány, autóbuszállomásra 7:33 órakor érkezik és 7:40 órakor indul és Szigetvárra 9:31 órakor
érkezik).
5833 Siklós – Old – Beremend – Kásád autóbuszvonalon
- a 14 sz. járat munkanapokon közlekedik (Beremend, fordulótól 12:25 órakor indul
és Siklósra 13:08 órakor érkezik).
5850 Sellye – Felsőszentmárton autóbuszvonalon
- az 1 sz. járat 5 perccel később közlekedik (Sellye, autóbusz-váróteremtől 7:10
órakor indul és Felsőszentmártonba 7:57 órakor érkezik).
5886 Szentlőrinc – Szentlőrinc, Tarcsapuszta – Pécsbagota autóbuszvonalon
- a 7 sz. járat forgalmát megszüntetjük (Szentlőrinc, vasútállomásról 7:50 órakor
indul és Pécsbagotára 8:09 órakor érkezik).
Kellemes utazást kíván a
2018. június 6.

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

