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MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
(TERVEZET) 

a Hivatalos Autóbusz Menetrend Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez 
 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2016. június 16-tól (csütörtöktől) 

Mezőberény települést érintően alábbi regionális menetrend módosítások bevezetését tervezi. 
 
 

1346 Eger – Békéscsaba autóbuszvonalon 
 

A menetrendi mező „Békéscsaba, Jókai u.” megállóhellyel bővül. 
A megállóhely Békéscsaba, Szeberényi tér (186,6 km) és Békéscsaba, aut. áll. (188,8 km) megállóhelyek között a 

187,5 km-nél található. 

 

Új 13 sz. járat (Kunhegyes, aut. áll. indul 15 16:40 óra, Dévaványa, vh. indul 15 17:50 óra, Békéscsaba, aut. áll. 

érkezik 15 19:00 óra) kerül meghirdetésre. 

 

 

4801 Békéscsaba – Békés – Köröstarcsa autóbuszvonalon 
 

Új 531 sz. járat (Békés, aut. áll. indul ▲ 6:15 óra, Köröstarcsa, posta érkezik ▲ 6:40 óra) kerül meghirdetésre. 

Új 517 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul ▲ 13:00 óra, Köröstarcsa, posta érkezik ▲ 13:55 óra) kerül 

meghirdetésre, 

Új 574 sz. járat (Köröstarcsa, posta indul ▲ 6:20 óra, Békés, Volán telep érkezik ▲ 6:42 óra) kerül 

meghirdetésre, 

Új 524 sz. járat (Mezőberény, Liget u. indul  7:55 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik  8:35 óra) kerül 

meghirdetésre. 
 

 

4805 [Békéscsaba] – Békés – Szeghalom – Füzesgyarmat autóbuszvonalon 
 

Új 853 sz. járat (Békés, aut. áll. indul 14 12:20 óra, Szeghalom, Kossuth tér érkezik 14 13:17 óra) kerül 

meghirdetésre, 

Új 815 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul 14 13:00 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 14 14:35 óra) kerül 

meghirdetésre, 

Új 867 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul 14 14:15 óra, Szeghalom, Kossuth tér érkezik 

14 15:27 óra) kerül meghirdetésre, 

481 sz. járaton (Békéscsaba, aut. áll. indul  21:15 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik  22:35 óra) menetidő 

korrekciót hajtunk végre, Békéscsaba, aut. áll. indul  21:15 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik  22:45 óra, 

 

 

4812 [Gyula] – Békéscsaba – Mezőberény – Köröstarcsa – Szeghalom – Karcag autóbuszvonalon 
 

Új 313 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul 14 14:45 óra, Szeghalom, Kossuth tér érkezik 14 15:58 óra) kerül 

meghirdetésre, 

308 sz. járat (Köröstarcsa, ABC indul ▲ 6:45 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik ▲ 7:30 óra) közlekedési napjai 

módosításra kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik, Köröstarcsa, ABC indul  6:45 óra, Békéscsaba, aut. 

áll. érkezik  7:30 óra, 
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4813 [Békéscsaba] – Mezőberény – Dévaványa autóbuszvonalon 
 

922 sz. járat (Dévaványa, vh. indul 15 18:10 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik 15 19:25 óra) megszüntetésre 

kerül. Egyúttal a járat az 1346 Eger – Békéscsaba autóbuszvonalon kerül meghirdetésre 13-as járatszámmal. 

 

 

4815 Békéscsaba – Mezőberény – Gyomaendrőd autóbuszvonalon 
 

A menetrendi mező „Békéscsaba, Gyulai út; Békéscsaba, iskolacentrum; Békéscsaba, Haán L. u.” 

megállóhelyekkel bővül. 

 

Új 809 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul ▲ 6:25 óra, Mezőberény, Liget u. érkezik ▲ 6:55 óra) kerül 

meghirdetésre, 

101 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul  14:00 óra, Gyomaendrőd, kultúrház érkezik  15:15 óra) közlekedési 

napjai módosításra kerülnek, a járat tanszünetben munkanapokon közlekedik, Békéscsaba, aut. áll. indul  

 14:00 óra, Gyomaendrőd, kultúrház érkezik  15:15 óra. Egyúttal 

Új 107 sz. járat (Békéscsaba, Gyulai út indul ▲ 13:25 óra, Gyomaendrőd, kultúrház érkezik ▲ 15:15 óra) kerül 

meghirdetésre, 

Új 810 sz. járat (Mezőberény, Liget u. indul ▲ 6:55 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik ▲ 7:25 óra) kerül 

meghirdetésre, 

Új 822 sz. járat (Mezőberény, Liget u. indul ▲ 8:00 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik ▲ 8:30 óra) kerül 

meghirdetésre. 
 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

 munkanapokon 

▲ iskolai előadási napokon 

 tanszünetben munkanapokon 

14 hetek utolsó tanítási napján 

15 hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 

 

 

 

2016. május 9.           DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 


