
 

 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
(Hódmezővásárhely helyi autóbusz-közlekedése) 

 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. a Szeged – Hódmezővásárhely tram-train 

beruházás kivitelezési munkálatai miatt érvényben lévő forgalmi változásokon felül a további 

forgalomkorlátozásokhoz igazodóan 2019. március 18. (hétfő) üzemkezdettől 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedését érintően 

az 1-es, 4-es, 7-es, 9-es, 10-es, 13-as és 16-os jelzésű autóbuszvonalakon ideiglenes menetrend 

módosításokat vezet be. 

 

 
 

A forgalomkorlátozások miatti ideiglenes menetrend módosítások a kiadvány további oldalain 

találhatók. 

 

Az utazási tudnivalókkal kapcsolatban bővebb információ szerezhető be az alábbi 

elérhetőségeken: 

 

 Menetrendi információs ingyenes számon (80) 828-111 

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

 

 

 

Szeged, 2019. március 13.     DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 
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2019. március 18. (hétfő) üzemkezdettől – a forgalomkorlátozások időszaka alatt – a helyi 

autóbuszjáratok az alábbiakban részletezettek szerint közlekedek. 
 

1-es jelzésű autóbuszvonalon: 
 

Volán telep – Porcelángyár irány: 

 a „Volán telep” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok  

a 2018. április 23-tól (hétfőtől) érvényes forgalmi változásokon felül „Autóbusz-állomás” 

elnevezésű megállóhelyről a Hódtó u. irányába Bocskai u. – Andrássy út – Kaszap u. 

útvonalon közlekednek, valamint a „Városi Könyvtár” elnevezésű megállóhelyen 

megállításra kerülnek 
 

  
 

Porcelángyár – Volán telep irány: 

 a „Porcelángyár/Autóbusz-állomás” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok  

a 2018. április 23-tól (hétfőtől) érvényes forgalmi változásokon felül „Autóbusz-állomás” 

elnevezésű megállóhelyről a Tóalj u. irányába Bocskai u. – Andrássy út – Kaszap u. 

útvonalon közlekednek, valamint a „Városi Könyvtár” elnevezésű megállóhelyen 

megállításra kerülnek 
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4-es jelzésű autóbuszvonalon: 

 

Kincses temető – Porcelángyár irány: 

 

 a „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok a 

forgalomkorlátozás időszaka alatt a … – Dr. Rapcsák András út – Lázár u. –  

Madách Imre u. – Hunyadi u. – Dr. Genersich Antal u. – Tóalj u.  –   Kaszap u. – Hódtó u. 

– … terelőútvonalon közlekednek 

 a „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok nem érintik a 

„Városi Könyvtár” elnevezésű megállóhelyet, helyette a terelőútvonalon lévő  

„Lázár u.” elnevezésű megállóhelyen megállításra kerülnek 

 

 
 

Porcelángyár – Kincses temető irány: 

 

 a „Porcelángyár” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok  

a 2018. április 23-tól (hétfőtől) bevezetett terelő útvonalon és megállóhelyek 

kiszolgálásával közlekednek 

 a „Porcelángyár” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok a terelőútvonalon lévő  

„Lázár u.” elnevezésű megállóhelyen megállításra kerülnek 
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7-es jelzésű autóbuszvonalon: 
 

Kincses temető – Szivárvány Otthon irány: 
 

 a „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok  

a 2018. április 23-tól (hétfőtől) bevezetett terelő útvonalon közlekednek 

 a „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok a terelőútvonalon 

lévő „Petőfi u. (ideiglenes)” elnevezésű megállóhelyen megállításra kerülnek 
 

 
 

Szivárvány Otthon – Kincses temető irány: 

 

 a „Szivárvány Otthon” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok  

a 2018. április 23-tól (hétfőtől) érvényes forgalmi változásokon felül a Szent István tér és 

Deák Ferenc u. között Vöröskereszt u. – Kinizsi u. útvonalon közlekednek 

 a „Szivárvány Otthon” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok nem érintik a 

„Kálvin J. tér”, valamint „Petőfi u.” elnevezésű megállóhelyeket, helyette a 

terelőútvonalon lévő „Szt. István tér” elnevezésű megállóhelyen megállításra kerülnek 
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9-es jelzésű autóbuszvonalon: 

 

Kincses temető – Kórház – Vásártér – Kincses temető irány: 
 

 a „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok  

a 2018. április 23-tól (hétfőtől) bevezetett terelő útvonalon közlekednek 

 a „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok a  

„Petőfi u. (ideiglenes)” elnevezésű megállóhelyen megállításra kerülnek 
 

 
 

Kincses temető – Vásártér – Kórház – Kincses temető irány: 
 

  „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok a forgalomkorlátozás 

időszaka alatt a Szent István tér és Deák Ferenc u. között Vöröskereszt u. – Kinizsi u. 

útvonalon közlekednek 

 a „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok nem érintik a 

„Kálvin J. tér”, valamint „Petőfi u.” elnevezésű megállóhelyeket, helyette a 

terelőútvonalon lévő „Szt. István tér” elnevezésű megállóhelyen megállításra kerülnek 
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10-es jelzésű autóbuszvonalon: 

 

Autóbusz-állomás – Kertváros (Kishomok) irány: 
 

 a „Autóbusz-állomás” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok  

a 2018. április 23-tól (hétfőtől) bevezetett forgalmi változásokon felül az  

„Autóbusz-állomás” elnevezésű megállóhelyről a Tóalj u. irányába Bocskai u. –  

Andrássy út – Kaszap u. útvonalon közlekednek 
 

 
 

Kertváros (Kishomok) – Autóbusz-állomás irány: 
 

 a „Kertváros” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok  

a 2018. április 23-tól (hétfőtől) bevezetett terelő útvonalon közlekednek 

 a „Kertváros (Kishomok)” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok a  

„Kálvin J. tér” elnevezésű megállóhelyen nem állnak meg 
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13-as jelzésű autóbuszvonalon: 
 

Kincses temető – Porcelángyár irány: 
 

 „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok  

a 2018. április 23-tól (hétfőtől) érvényes forgalmi változásokon felül a Deák Ferenc u. és 

Andrássy út között Kinizsi u. – Vöröskereszt u. – Szent István tér útvonalon közlekednek 

 a „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok nem érintik a 

„Petőfi u.” elnevezésű megállóhelyet, helyette a terelőútvonalon lévő  

„Petőfi u. (ideiglenes)” elnevezésű megállóhelyen megállításra kerülnek 
 

 
 

Porcelángyár – Kincses temető irány: 
 

 a „Porcelángyár” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok  

a 2018. április 23-tól (hétfőtől) bevezetett terelő útvonalon és megállóhelyek 

kiszolgálásával közlekednek 
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16-os jelzésű autóbuszvonalon: 

 

Kincses temető – Kertváros (Kishomok) irány: 
 

 „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok a forgalomkorlátozás 

időszaka alatt a Szent István tér és Deák Ferenc u. között Vöröskereszt u. – Kinizsi u. 

útvonalon közlekednek 

 a „Kincses temető” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok nem érintik a 

„Kálvin J. tér”, valamint „Petőfi u.” elnevezésű megállóhelyeket, helyette a 

terelőútvonalon lévő „Szt. István tér” elnevezésű megállóhelyen megállításra kerülnek 
 

 
 

Kertváros (Kishomok) – Kincses temető irány: 
 

 a „Kertváros (Kishomok)” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok  

a 2018. április 23-tól (hétfőtől) bevezetett terelő útvonalon közlekednek 

 a „Kertváros (Kishomok)” elnevezésű megállóhelyről induló autóbuszjáratok a  

„Petőfi u. (ideiglenes)” elnevezésű megállóhelyen megállításra kerülnek 
 

 
 
Szeged, 2019. március 13.            DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 


