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FORGALMI VÁLTOZÁS 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város helyi 
közforgalmú autóbusz-közlekedésében, a Szolnoki úti aluljáró felújítási munkálatai 
miatt, 2018. november 19. (hétfő) üzemkezdettől az alábbi forgalmi változások lépnek 
életbe: 
 
4-es jelzésű Margaréta Otthon – Repülőtér viszonylatú autóbuszvonalon: 

 Repülőtér irányban: 
Terelőútvonal: a járatok a … – Rákóczi út – Bethlen körút – Ceglédi út – Mátyás király 

körút – Béke fasor – Szolnoki út – … terelőútvonalon közlekednek, 
Megállóhelyek: a járatok a terelés ideje alatt a „Víztorony” és „Aluljáró” elnevezésű 

megállóhelyeket nem érintik. A járatok a terelés ideje alatt a „Noszlopy Gáspár 
park (Bethlen krt.)” elnevezésű megállóhelyen, illetve a Szolnoki út 17. szám 
előtt kialakított „Aluljáró (ideiglenes)” elnevezésű ideiglenes megállóhelyen 
állnak meg, 

Menetidő: a járatok menetideje a terelőútvonalon való közlekedés miatt 8 perccel 
növekszik, 

Menetrend: A járatok indulási időpontja a terelés ideje alatt nem módosul. 
 

 Margaréta Otthon irányban: 
Terelőútvonal: a járatok a … – Szolnoki út – Kandó Kálmán utca – Hunyadi János tér – 

Liszt Ferenc utca – Ceglédi út – Bethlen körút – Noszlopy Gáspár park – Bethlen 
körút – Jókai utca – … terelőútvonalon közlekednek, 

Megállóhelyek: a járatok a terelés ideje alatt az „Aluljáró” és „Posta” elnevezésű 
megállóhelyeket nem érintik. A járatok a terelés ideje alatt a Szolnoki út 25. 
szám előtt kialakított „Aluljáró (ideiglenes)” elnevezésű ideiglenes 
megállóhelyen, valamint a „Noszlopy Gáspár park” elnevezésű megállóhelyen, 
továbbá a „Piaristák tere” elnevezésű megállóhelyen állnak meg, 

Menetidő: a járatok menetideje a terelőútvonalon való közlekedés miatt  
10 perccel növekszik, 

Menetrend: A járatok a terelés ideje alatt az eredetileg meghirdetett indulási 
időponthoz képest 10 perccel korábban közlekednek, kivéve az eredetileg 7:35 
órakor meghirdetett járatot, amely 9 perccel korábban kerül meghirdetésre. 

 
4A jelzésű Széchenyi tér – Kisfái viszonylatú autóbuszvonalon: 

 Kisfái irányban: 
Terelőútvonal: a járatok a terelés ideje alatt a  … – Rákóczi út – Bethlen körút – Ceglédi 

út – Czollner köz – Kandó Kálmán utca – Szolnoki út – … terelőútvonalon 
közlekednek. A naponta 4:30 órakor az „Aluljáró” elnevezésű megállóhelyről 
meghirdetett járat a terelés ideje alatt a „Szőlőfürt Fogadó” elnevezésű 
megállóhelyről közlekedik. 

Megállóhelyek: a járatok a terelés ideje alatt a „Víztorony” és „Aluljáró” elnevezésű 
megállóhelyeket nem érintik. A járatok a terelés ideje alatt a „Noszlopy Gáspár 
park (Bethlen krt.)”, „Hunyadi János tér” elnevezésű megállóhelyeken, illetve a 
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Szolnoki út 17. szám előtt kialakított „Aluljáró (ideiglenes)” elnevezésű 
ideiglenes megállóhelyen állnak meg, 

Menetidő: a járatok menetideje a terelőútvonalon való közlekedés miatt 10 perccel 
növekszik, 

Menetrend: A járatok naponta a terelés ideje alatt az alábbi időpontokban indulnak: 
- „Szőlőfürt Fogadó” elnevezésű megállóhelyről: 04:30 óra 
- „Széchenyi tér” elnevezésű megállóhelyről Borbás betéréssel: 06:05 és 

11:45 óra 
- „Széchenyi tér” elnevezésű megállóhelyről Borbás betérés nélkül: 13:20, 

16:15 és 17:45 óra 
 

 Széchenyi tér irányban: 
Terelőútvonal: a járatok a terelés ideje alatt a … – Szolnoki út – Kandó Kálmán utca – 

Hunyadi János tér – Liszt Ferenc utca – Ceglédi út – Bethlen körút – Noszlopy 
Gáspár park – Bethlen körút – Jókai utca – … terelőútvonalon közlekednek, 

Megállóhelyek: a járatok a terelés ideje alatt az „Aluljáró” és „Posta” elnevezésű 
megállóhelyeket nem érintik. A járatok a terelés ideje alatt a Szolnoki út 25. 
szám előtt kialakított „Aluljáró (ideiglenes)” elnevezésű ideiglenes 
megállóhelyen, a Hunyadi János tér 1. szám előtt kialakított „Hunyadi János tér 
(ideiglenes)” elnevezésű ideiglenes megállóhelyen, valamint a „Noszlopy Gáspár 
park” elnevezésű megállóhelyen, továbbá a „Piaristák tere” elnevezésű 
megállóhelyen állnak meg, 

Menetidő: a járatok menetideje a terelőútvonalon való közlekedés miatt 10 perccel 
növekszik, 

Menetrend: A járatok naponta a terelés ideje alatt az alábbi időpontokban indulnak: 
- „Kisfái, autóbuszforduló” elnevezésű megállóhelyről Borbás és Phoenix 

Mecano betérés nélkül: 04:50, 06:45 és 12:25 óra 
- „Kisfái, autóbuszforduló” elnevezésű megállóhelyről Borbás betéréssel és 

Phoenix Mecano betérés nélkül: 16:45 és 18:15 óra 
- „Kisfái, autóbuszforduló” elnevezésű megállóhelyről Borbás és Phoenix 

Mecano betéréssel: 13:50 óra 
 
4C jelzésű Széchenyi tér – Repülőtér viszonylatú autóbuszvonalon: 

 Repülőtér irányban: 
Terelőútvonal: a járatok a terelés ideje alatt a … – Rákóczi út – Bethlen körút – Ceglédi 

út – Mátyás király körút – Béke fasor – Szolnoki út – … terelőútvonalon 
közlekednek, 

Megállóhelyek: a járatok a terelés ideje alatt a „Víztorony” és „Aluljáró” elnevezésű 
megállóhelyeket nem érintik. A járatok a terelés ideje alatt a „Noszlopy Gáspár 
park (Bethlen krt.)” elnevezésű megállóhelyen, illetve a Szolnoki út 17. szám 
előtt kialakított „Aluljáró (ideiglenes)” elnevezésű ideiglenes megállóhelyen 
állnak meg, 

Menetidő: a járatok menetideje a terelőútvonalon való közlekedés miatt 8 perccel 
növekszik, 

Menetrend: A járatok indulási időpontja a terelés ideje alatt nem változik, kivéve az 
eredetileg 05:20 órakor meghirdetett járatot, amely 10 perccel korábban kerül 
meghirdetésre. 

 
 Széchenyi tér irányban: 

Terelőútvonal: a járatok a terelés ideje alatt a … – Szolnoki út – Kandó Kálmán utca – 
Hunyadi János tér – Liszt Ferenc utca – Ceglédi út – Bethlen körút – Noszlopy 
Gáspár park – Bethlen körút – Jókai utca – … terelőútvonalon közlekednek, 
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Megállóhelyek: a járatok a terelés ideje alatt az „Aluljáró” és „Posta” elnevezésű 
megállóhelyeket nem érintik. A járatok a terelés ideje alatt a Szolnoki út 25. 
szám előtt kialakított „Aluljáró (ideiglenes)” elnevezésű ideiglenes 
megállóhelyen, valamint a „Noszlopy Gáspár park” elnevezésű megállóhelyen, 
továbbá a „Piaristák tere” elnevezésű megállóhelyen állnak meg, 

Menetidő: a járatok menetideje a terelőútvonalon való közlekedés miatt 8 perccel 
növekszik, 

Menetrend: A 06:05 órakor meghirdetett járat indulási időpontja nem módosul, a 
többi járat 10 perccel később kerül közlekedtetésre. 

 
12-es jelzésű Széchenyi tér – Köztemető I. kapu – Széchenyi tér viszonylatú 

autóbuszvonalon: 
A 12-es jelzésű autóbuszok a terelés ideje alatt nem közlekednek. Hunyadiváros 
kiszolgálását a terelés ideje alatt a 182-es jelzésű Széchenyi tér – Köztemető II. kapu 
– Köztemető I. kapu – Széchenyi tér viszonylatú ideiglenes autóbuszvonal szolgálja ki. 

 
18-as jelzésű Széchenyi tér – Köztemető II. kapu – Széchenyi tér viszonylatú 

autóbuszvonalon: 
A 18-as jelzésű autóbuszok a terelés ideje alatt nem közlekednek. Hunyadiváros 
kiszolgálását a terelés ideje alatt a 182-es jelzésű Széchenyi tér – Köztemető II. kapu 
– Köztemető I. kapu – Széchenyi tér viszonylatú ideiglenes autóbuszvonal szolgálja ki. 

 
23-as jelzésű Széchenyi tér – Katonatelep – Széchenyi tér viszonylatú autóbuszvonalon: 

A forgalmi változás ideje alatt 182-es jelzéssel, Széchenyi tér – Köztemető II. kapu – 
Köztemető I. kapu – Széchenyi tér viszonylaton ideiglenesen üzemelő autóbusz-
vonallal, valamint a 23A jelzésű autóbuszvonal ideiglenes szüneteltetésével 
összefüggésben a terelés ideje alatt a 23-as jelzésű, Széchenyi tér – Katonatelep – 
Széchenyi tér viszonylatú autóbuszjáratok szabad- és munkaszüneti napokon is 
közlekedtetésre kerülnek, az alábbi menetrend szerint:  

- 04:15 óra – 05:00 óra között 45 percenként, 
- 06:15 óra – 20:15 óra között 60 percenként, valamint 
- 22:30 órakor. 

 
23A jelzésű Széchenyi tér – Hunyadiváros – Katonatelep – Széchenyi tér viszonylatú 

autóbuszvonalon: 
A 23A jelzésű autóbuszjáratok a terelés ideje alatt nem közlekednek. Hunyadiváros 
kiszolgálását a terelés ideje alatt szabad- és munkaszüneti napokon a 182-es jelzésű 
Széchenyi tér – Köztemető II. kapu – Köztemető I. kapu – Széchenyi tér viszonylatú 
ideiglenes autóbuszvonal szolgálja ki. Katonatelep kiszolgálását a terelés ideje alatt 
szabad- és munkaszüneti napokon a 23-as jelzésű Széchenyi tér – Katonatelep – 
Széchenyi tér viszonylatú autóbuszvonal szolgálja ki. 

 
25-ös jelzésű Noszlopy Gáspár park – Műkertváros – Noszlopy Gáspár park viszonylatú 

autóbuszvonalon: 
Terelőútvonal: a járatok a terelés ideje alatt a … – Rákóczi út – Bethlen körút – Ceglédi 

út – Mátyás király körút – Béke fasor – Szolnoki út – … terelőútvonalon 
közlekednek, 

Megállóhelyek:  
- a járatok a terelés ideje alatt Műkertváros irányban nem érintik a 

„Vasútállomás”, „Víztorony” és „Aluljáró” elnevezésű megállóhelyeket, 
helyette Szolnoki út 17. szám előtt kialakított „Aluljáró (ideiglenes)” 
elnevezésű ideiglenes megállóhelyen állnak meg, 
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- a járatok a terelés ideje alatt Noszlopy Gáspár park irányban nem érintik a 
„Víztorony”, „Aluljáró” és „Vasútállomás” elnevezésű megállóhelyeket, 
helyettük a Szolnoki út 25. szám előtt kialakított „Aluljáró (ideiglenes)” 
elnevezésű ideiglenes megállóhelyen állnak meg 

Menetidő: a járatok menetideje a terelőútvonalon való közlekedés miatt 7 perccel 
növekszik, 

Menetrend: A járatok indulási időpontja a terelés ideje alatt nem módosul. 
 
182-es jelzésű Széchenyi tér – Köztemető II. kapu – Köztemető I. kapu – Széchenyi tér 

viszonylatú ideiglenes autóbuszvonalon: 
A 18-as jelzésű, Széchenyi tér – Köztemető II. kapu – Széchenyi tér viszonylatú 
autóbuszvonal, valamint a 12-es jelzésű, Széchenyi tér – Köztemető I. kapu – 
Széchenyi tér viszonylatú autóbuszvonal ideiglenes szüneteltetésével összefüggésben 
182-es jelzéssel, Széchenyi tér – Köztemető II. kapu – Köztemető I. kapu – Széchenyi 
tér viszonylaton új, ideiglenes autóbuszvonal létesül az alábbiak szerint: 
Útvonal: a járatok a Széchenyi tér – Szilády Károly utca – Kölcsey utca – Dobó István 

körút – Batthyány utca – Katona József tér – Csányi János körút – Rákóczi út – 
Bethlen körút – Ceglédi út – Mátyás király körút– Czollner köz Köztemető II. 
kapu – Czollner köz – Mátyás király körút – Béke fasor – Köztemető I. kapu – 
Béke fasor – Kandó Kálmán utca – – Hunyadi János tér – Liszt Ferenc utca – 
Ceglédi út – Bethlen körút – Noszlopy Gáspár park – Bethlen körút – Jókai utca 
– Hornyik János körút – Széchenyi tér, 

Megállóhelyek: A járatok menetidő szerint az alábbi megállóhelyeken állnak meg: 
„Széchenyi tér”, „Katona József Színház”, „Cifra Palota”, Noszlopy Gáspár park 
(Bethlen körút)”, „Ceglédi úti Óvoda”, „BARNEVÁL”, „Palota u.”, „Mátyás kir. krt. 
43.”, „Köztemető II. kapu”, Mátyás kir. krt. 17.”, „Szilágyi E. u.”, Köztemető I. 
kapu”, „Szilágyi E. u.”, „Hunyadi János tér (ideiglenes)”, „Természet háza”, 
„Serleg utca”, „BARNEVÁL”, „Ceglédi úti Óvoda”, „Noszlopy Gáspár park”, 
„Piaristák tere”, „Széchenyi tér”, 

Menetidő: a járatok menetideje 35 perc, 
Menetrend: A járatok naponta a terelés ideje alatt az alábbi időpontokban indulnak:  

- 04:35 óra – 06:35 óra között 30 percenként, 
- 06:55 órakor, 
- 07:30 óra – 18:30 óra között 30 percenként, 
- 19:45 óra – 21:45 óra között 60 percenként, 
- 22:30 órakor. 

 
 

A Szolnoki úti aluljáró felújítási munkálataival érintett országos és regionális 
autóbuszjáratok forgalmi változásairól társaságunk külön meghirdetésben  

értesíti a Tisztelt Utazóközönséget. 
 

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

 
 Kecskemét Noszlopy G. parki végállomáson tel.: (76) 321-793 

 
 

Kecskemét, 2018. november 09.         DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 
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4-es jelzésű autóbuszvonal terelés ideje alatt érvényes menetrendje Repülőtér irányban 
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4-es jelzésű autóbuszvonal terelés ideje alatt érvényes menetrendje Margaréta Otthon 
irányban 
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4A jelzésű autóbuszvonal terelés ideje alatt érvényes menetrendje Kisfái irányban 
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4A jelzésű autóbuszvonal terelés ideje alatt érvényes menetrendje Széchenyi tér irányban 
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4C jelzésű autóbuszvonal terelés ideje alatt érvényes menetrendje 
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23-as jelzésű autóbuszvonal terelés ideje alatt érvényes menetrendje 
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25-ös jelzésű autóbuszvonal terelés ideje alatt érvényes menetrendje 
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182-es jelzésű ideiglenes autóbuszvonal menetrendje 
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A 4-es, 4A, 4C, és 25-ös jelzésű autóbuszvonalak terelés ideje alatt érvényes útvonala 
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A 182-es jelzésű ideiglenes autóbuszvonal terelés ideje alatt érvényes útvonala 
 

 


