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MENETRENDI HIRDETMÉNY 
 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2016. január 18-án (hétfőn) 
üzemkezdettől Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi közforgalmú 
autóbusz-közlekedésében a Kossuth tér Zrínyi utca – Bakay utca közötti szakasz 

lezárása miatt menetrend módosítások kerülnek bevezetésre. 
 

• A 13-as jelzésű helyi autóbuszvonalon Hódmezővásárhely, Porcelángyár 
megállóhelyről 6.40 órakor induló autóbuszjárat 5 perccel korábban, 
6.35 órakor közlekedik. 

 
• A 16-es jelzésű helyi autóbuszvonalon Hódmezővásárhely, Kertváros 

megállóhelyről 12.45 órakor induló autóbuszjárat 5 perccel korábban, 
12.40 órakor közlekedik. 

 
A fenti módosításokkal egyidejűleg „Hősök tere” megállóhelypár, „Kórház” 
megállóhelypár megszüntetésre kerül, valamint a „Hódi Pál u.” elnevezésű 
megállóhely áthelyezésre kerül és „Zsoldos u.” elnevezéssel kerül 
meghirdetésre. 
 
A lezárás miatti útvonal módosítások a menetrendi kiadvány további oldalain 

találhatók. 

 
Az utazási tudnivalókkal kapcsolatban bővebb információ szerezhető be 
társaságunk honlapján (www.dakk.hu), valamint az alábbi szolgálati 
helyeinken: 
 

• Menetrendi információs kék számon (40) 828-000 

• Hódmezővásárhely, autóbusz-állomás Bocskai u. 1. tel.: (62) 535-050 

 

Minden kedves utasunknak kellemes utazást kíván a  
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 

 

 

Szeged, 2016. január 14.          DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 

  



 

1-es jelzésű autóbuszvonalon 
 

Volán telep – Porcelángyár viszonylatban a járatok Lázár u. – Madách u. – Hunyadi 

u. – Kodály Z. u. útvonalon közlekednek. A Hódi Pál u. megállóhely áthelyezésre kerül 

a Zsoldos u. kereszteződéséhez, a Kórház és Hősök tere megállóhelyek megszűnnek. 

A járatok a Kórház (Kodály u.) új megállóhelyen állnak meg. 
 

 
 

Porcelángyár– Volán telep viszonylatban a járatok Kodály Z. u. – Dr. Imre József u. 

– Zrínyi u. – Madách u. – Lázár u.  útvonalon közlekednek. A Hősök tere és Kórház 

megállóhelyek megszűnnek. A járatok a Kórház (Zrínyi u.) új megállóhelyen állnak 

meg. 
 

 



 

7-es jelzésű autóbuszvonalon 
 

Szivárvány Otthon – Kincses temető viszonylatban a járatok Lázár u. – Madách u. 

– Hunyadi u. – Kodály Z. u. - Dr. Imre József u. – Zrínyi u. útvonalon közlekednek. A 

Hódi Pál u. megállóhely áthelyezésre kerül a Zsoldos u. kereszteződéséhez. A Kórház 

megállóhely megszűnik, a járatok a Kórház (Kodály u.) és Kórház (Zrínyi u.) új 

megállóhelyeken állnak meg. 
 

 
 
Kincses temető - Szivárvány Otthon viszonylatban a járatok Zrínyi u. – Hunyadi u. 

- Kodály u. - Dr. Imre József u. – Zrínyi u. - Madách u. – Lázár u. útvonalon közlekednek. 

A Kórház megállóhely megszűnik, a járatok Kórház (Kodály u.) és Kórház (Zrínyi u.) 

új megállóhelyeken állnak meg. 
 

 



 

 

 9-es jelzésű autóbuszvonalon 

Kincses temető – Kálvin tér – Kórház – Kincses temető viszonylatban a járatok 

Lázár u. – Madách u. – Hunyadi u. – Kodály Z. u. - Dr. Imre József u. – Zrínyi u. 

útvonalon közlekednek. A Hódi Pál u. megállóhely áthelyezésre kerül a Zsoldos u. 

kereszteződéséhez. A Kórház megállóhely megszűnik, a járatok a Kórház (Kodály u.) 

és Kórház (Zrínyi u.) új megállóhelyeken állnak meg. 

 

Kincses temető – Kórház – Kálvin tér –Kincses temető viszonylatban a járatok 

Zrínyi u. – Hunyadi u. - Kodály u. - Dr. Imre József u. – Zrínyi u. - Madách u. – Lázár u. 

útvonalon közlekednek. A Kórház megállóhely megszűnik, a járatok Kórház (Kodály 

u.) és Kórház (Zrínyi u.) új megállóhelyeken állnak meg. 

 

 



 

 

10-es jelzésű autóbuszvonalon 

 
Hódmezővásárhely, aut.áll. - Kertváros (Kishomok) –viszonylatban a járatok 

változatlan útvonalon közlekednek. A Hősök tere megállóhely megszűnik. 
 
 

 

 

Kertváros (Kishomok) – Hódmezővásárhely, aut.áll. viszonylatban a járatok 

változatlan útvonalon közlekednek. A Hősök tere megállóhely megszűnik. A járatok 

Kórház (Kodály u.) új megállóhelyen állnak meg. 
 
 

 
 



 

12-es jelzésű autóbuszvonalon 
 

Kertváros (Kishomok) – Porcelángyár viszonylatban a járatok változatlan 

útvonalon közlekednek. A Hősök tere megállóhely megszűnik. A járatok Kórház 

(Kodály u.) új megállóhelyen állnak meg. 
 

 

Porcelángyár. - Kertváros (Kishomok) viszonylatban a járatok változatlan 

útvonalon közlekednek. A Hősök tere megállóhely megszűnik. 
 

 



 

13-as jelzésű autóbuszvonalon 
 

Kincses temető - Porcelángyár viszonylatban a járatok Zrínyi u. – Hunyadi u. - 

Kodály u. - Dr. Imre József u. – Zrínyi u. - Madách u. – Lázár u. útvonalon közlekednek. 

A Kórház megállóhely megszűnik, a járatok Kórház (Kodály u.) és Kórház (Zrínyi u.) 

új megállóhelyeken állnak meg. 
 

 
 

Porcelángyár - Kincses temető viszonylatban a járatok Lázár u. – Madách u. – 

Hunyadi u. – Kodály Z. u. - Dr. Imre József u. – Zrínyi u. útvonalon közlekednek. A Hódi 

Pál u. megállóhely áthelyezésre kerül a Zsoldos u. kereszteződéséhez. A Kórház 

megállóhely megszűnik, a járatok Kórház (Kodály u.) és Kórház (Zrínyi u.) új 

megállóhelyeken állnak meg. 
 

 



 

16-os jelzésű autóbuszvonalon 
 

Kincses temető – Kertváros (Kishomok) viszonylatban járatok Lázár u. – Madách 

u. – Hunyadi u. – Kodály Z. u. - Dr. Imre József u. – Zrínyi u. - Hunyadi u. – Kodály Z. u. 

útvonalon közlekednek. A Hódi Pál u. megállóhely áthelyezésre kerül a Zsoldos u. 

kereszteződéséhez. A kórház megállóhely megszűnik, a járatok Kórház (Kodály u.) és 

Kórház (Zrínyi u.) új megállóhelyeken állnak meg. 
 

 
 
Kertváros (Kishomok) - Kincses temető –viszonylatban Kodály Z. u. - Dr. Imre 

József u. – Zrínyi u. - Madách u. – Lázár u. útvonalon közlekednek. A Kórház 

megállóhely megszűnik, a járatok Kórház (Kodály u.) és Kórház (Zrínyi u.) új 

megállóhelyeken állnak meg. 
 

 

  2016. január 14.            DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 


