
 

 

ME NETRE NDI TÁJÉKOZTAT Ó 
 

 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a  
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által közlekedtetett 

menetrend szerinti helyi, elővárosi, regionális, országos és 
nemzetközi autóbuszjáratok a 2015. évi tavaszi tanítási szünet és 
Húsvéti ünnepek körüli napokon – az országos menetrendi naptár 

alapján –, az alábbiak szerint közlekednek: 
 

2015. március 31. (kedd) munkanap, a hét utolsó előtti iskolai előadási napja 

2015. április 1. (szerda) munkanap, a hét utolsó iskolai előadási napja 

2015. április 2. (csütörtök) 
munkanap, a hét utolsó előtti munkanapja, tavaszi 
szünet első napja 

2015. április 3. (péntek) munkanap, a hét utolsó munkanapja 

2015.április 4. (szombat) szabadnap 

2015. április 5. (vasárnap) munkaszüneti nap, Húsvét 

2015. április 6. (hétfő) 
munkaszüneti nap, Húsvét a hét első 
munkanapját megelőző nap 

2015. április 7. (kedd) 
munkanap, a hét első munkanapja, valamint a hét 
első iskolai előadási napját megelőző nap, tavaszi 
szünet utolsó napja 

2015. április 8. (szerda) munkanap, a hét első iskolai előadási napja 

 
Az országos (távolsági) és regionális (helyközi) forgalomban az alap- és középfokú 
tanintézmények tavaszi szünetének időtartama alatt (2015. április 2. – április 7.) az iskolai 
előadási napokra (� jelzéssel) meghirdetett autóbuszjáratok nem közlekednek. A tanév 
tartama alatt munkanapokra (16 jelzéssel), valamint a tanszünetben munkanapokra (z 
jelzéssel) meghirdetett járatok közlekednek. 

A hetek utolsó tanítási napjára (14, 67, 77 jelzéssel) meghirdetett járatok 2015. április 1-jén 
(szerdán) közlekednek, a hetek első tanítási napját megelőző napjára (65, 67 jelzéssel) 
meghirdetett járatok 2015. április 7-én (kedden) közlekednek. 

Nemzetközi forgalomban a Szegedről 12:30 órakor Zentára, 16:30 órakor Zentáról 
Szegedre (603/3, 4), Szegedről 12:30 órakor Becsére, 15:40 órakor Becséről Szegedre 
(603/5, 6), valamint a Szegedről Szabadkára 16:30 órakor, illetve Szabadkáról Szegedre 
18:30 órakor (605/7, 8) induló autóbuszjáratok 2015. április 1-jén (szerdán) és  
2015. április 7-én (kedden) közlekednek.  
 
  



 

Baja város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében az alap- és középfokú 
tanintézmények tavaszi szünetének időtartama alatt az autóbuszjáratok a munkanapokra 
meghirdetett menetrend alapján közlekednek. 

Békés, Békéscsaba, Gyula, Szarvas, Orosháza városok helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésében az alap- és középfokú tanintézmények tavaszi szünetének időtartama alatt az 
iskolai előadási napokra meghirdetett járatok nem közlekednek, az autóbuszjáratok a 
tanszünetben munkanapokra meghirdetett menetrend alapján közlekednek. 

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében az alap- és 
középfokú tanintézmények tavaszi szünetének időtartama alatt az iskolai előadási napokra 
meghirdetett járatok nem közlekednek, az autóbuszjáratok a tanszünetben munkanapokra 
meghirdetett menetrend alapján közlekednek. 

Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, Mórahalom, Szentes városok helyi közforgalmú 
autóbusz-közlekedésében az alap- és középfokú tanintézmények tavaszi szünetének 
időtartama alatt az iskolai előadási napokra meghirdetett járatok nem közlekednek, az 
autóbuszjáratok a munkanapokra meghirdetett menetrend alapján közlekednek. 

Szeged Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében az alap- és 
középfokú tanintézmények tavaszi szünetének időtartama alatt az iskolai előadási napokra 
meghirdetett járatok nem közlekednek, az autóbuszjáratok a tanév tartama alatt 
munkanapokra meghirdetett menetrend alapján közlekednek. 

A 64-es jelzésű autóbuszvonal egyes járatai és az egyetemi kollégiumi rásegítő járatok a 
menetrendi naptártól eltérően, az alábbiak szerint közlekednek: 

A 64-es jelzésű Mars tér – Repülőtér viszonylatú autóbuszvonalon a tanulószállítás 
zökkenőmentes lebonyolítás érdekében 2015. április 1-jén (szerdán) az adott napra 
meghirdetett járatokon felül a hetek utolsó munkanapjára meghirdetett, a Mars tér 
(üzletsor) megállóhelyről 12.25 órakor és 12.55 órakor, a Repülőtérről 12.40 órakor és 
13.10 órakor induló járatok is közlekednek.  2015. április 7-én (kedden) az adott napra 
meghirdetett munkanapi járatokon felül a hetek első tanítási napját megelőző 
munkaszüneti napokra meghirdetett, a Mars tér (üzletsor) megállóhelyről 19.40 órakor, 
20.40 órakor és 21.40 órakor, a Repülőtér megállóhelyről 19.55 és 20.55 órakor induló 
járatok is közlekednek. 

A Szegedi Tudományegyetemen 2015. április 7-től április 10-ig tart a tavaszi szünet, ezért a 
Mérnöki Kar Kollégiumát kiszolgáló kollégiumi járat (SZTE Mérnöki Kar Kollégium ind. 
7.15 óra) 2015. április 2-án (csütörtökön) és április 3-án (pénteken) közlekedik, 2015. 
április 7. (kedd) és április 10. (péntek) között szünetel. 

Az Öthalmi Diáklakásokat és a Szegedi Ipari Logisztikai Központot kiszolgáló, a 79-es jelzésű 
autóbuszvonalon meghirdetett rásegítő járat (Mars tér üzletsor ind. 7.00 óra, Szegedi Ipari 
Logisztikai Központ ind. 7.20 óra) 2015. április 2-án (csütörtökön), április 3-án (pénteken), 
valamit 2015. április 7. (kedd) és április 10. (péntek) között is közlekedik. 
 

 

Minden Utasunknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 

 
2015. március 30. 

DAKK 
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 


