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     DAKK-4/2017-2018. I. Kivonat 
 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a  
Kisköre-Abádszalók közötti közös vasúti-közúti Kiskörei Tisza-híd felújítása miatt  

2018. június 16-tól (szombattól) az  
1346 Eger – Békéscsaba autóbuszvonalon, a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által 

üzemeltetett járatok módosított útvonalon közlekednek. 
 
 

A járatok Abádszalók települést követően Abádszalók – Tiszafüred – Poroszló – Eger 
útvonalon, Füzesabony, vá. megállóhely érintése nélkül közlekednek. 
 

Abádszalók – Kisköre viszonylatban felmerülő utazási igények kiszolgálása érdekében a híd 
lezárásának időszakában Abádszalók – Kisköre viszonylatban a társ közlekedési központok 
új autóbuszjáratokat indítanak. 
 
 

1346 Eger – Békéscsaba autóbuszvonalon  
 
3 sz. járat (Eger, aut. áll. indul 15:00 óra, Füzesabony, vá. indul 15:31 óra, Tiszanána, aut. vt. indul 16:03 óra, 
Abádszalók, aut. áll indul 16:33 óra, Békéscsaba aut. áll. érkezik 19:20 óra) Eger - Abádszalók viszonylatban 
módosított útvonalon, Tiszafüred érintésével közlekedik, a járat Andornaktálya, szoc.otthon; 
Nagytája, bej.út; Maklár, kh. megállóhelyeken nem kerül megállításra és Füzesabony, vá. megállóhelyet 
nem érinti, valamint Poroszló, Református temp. megállóhelyen 15:52 órakor megállításra kerül, 
Eger, aut. áll. indul 15:00 óra, Tiszafüred, aut. áll indul 16:03 óra, Abádszalók, aut. áll indul 16:33 óra, 
Békéscsaba aut. áll. érkezik 19:20 óra, 
9 sz. járat (Eger, aut. áll. indul 14 15:00 óra, Füzesabony, vá. indul 14 15:31 óra, Tiszanána, aut. vt. indul 
14 16:03 óra, Abádszalók, aut. áll indul 14 16:33 óra, Békéscsaba aut. áll. érkezik 14 19:00 óra) 
Eger - Abádszalók viszonylatban módosított útvonalon, Tiszafüred érintésével közlekedik, a járat 
Andornaktálya, szoc.otthon; Nagytája, bej.út; Maklár, kh. megállóhelyeken nem kerül megállításra és 
és Füzesabony, vá. megállóhelyet nem érinti, valamint Poroszló, Református temp. megállóhelyen 
14 15:52 órakor megállításra kerül, Eger, aut. áll. indul 14 15:00 óra, Tiszafüred, aut. áll indul 14 16:03 óra, 
Abádszalók, aut. áll indul 14 16:33 óra, Békéscsaba aut. áll. érkezik 14 19:00 óra, 
2 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul 6:15 óra, Abádszalók, aut. áll. indul 9:09 óra, Tiszanána, aut. vt. indul 
9:40 óra, Füzesabony, vá. indul 10:11 óra, Eger, aut. áll. érkezik 10:45 óra) Abádszalók – Eger viszonylatban 
módosított útvonalon, Tiszafüred érintésével közlekedik, a járat Füzesabony, vá. megállóhelyet nem 
érinti, helyette Füzesabony, TÜZÉP megállóhelyen csak leszálló utasok részére 10:14 órakor kerül 
megállításra, Maklár, kh.; Nagytája, bej.út; Andornaktálya, szoc.otthon megállóhelyeken nem kerül 
megállításra, valamint Békés, Vágóhíd megállóhelyen 6:39 órakor, Poroszló, Református temp. 
megállóhelyen 9:49 órakor megállításra kerül, Békéscsaba, aut. áll. indul 6:15 óra, Abádszalók, aut. áll. 
indul 9:09 óra, Tiszafüred, aut. áll indul 9:38 óra, Eger, aut. áll. érkezik 10:45 óra, 
10 sz. járat (Békéscsaba, aut. áll. indul 14 10:00 óra, Abádszalók, aut. áll. indul 14 12:33 óra, 
Tiszanána, aut. vt. indul 14 13:04 óra, Füzesabony, vá. indul 14 13:35 óra Eger, aut. áll. érkezik14 14:10 óra) 
Abádszalók – Eger viszonylatban módosított útvonalon, Tiszafüred érintésével közlekedik, a járat 
Füzesabony, vá. megállóhelyet nem érinti és Maklár, kh.; Nagytája, bej.út; Andornaktálya, szoc.otthon 
megállóhelyeken nem kerül megállításra, valamint Poroszló, Református temp. megállóhelyen 
14 13:13 órakor megállításra kerül, Békéscsaba, aut. áll. indul 14 10:00 óra, Abádszalók, aut. áll. indul 
14 12:33 óra, Tiszafüred, aut. áll indul 14 13:02 óra, Eger, aut. áll. érkezik 14 14:10 óra. 
 
Jelmagyarázat: 

 naponta 

14 hetek utolsó tanítási napján 



2 
 

 

 

 
 
 
Az utazási tudnivalókkal kapcsolatban részletes információ társaságunk weboldalán (www.dakk.hu), 
a menetrendi információs ingyenes számon (80) 828-111, továbbá az alábbi szolgálati helyeinken 
érhetők el. 
 

 Békéscsaba, autóbusz-állomás, Andrássy út 58. (66) 549-500, 
 Békéscsaba, ügyfélszolgálati iroda Csaba Center, Andrássy út 37-43. (66) 523-560, 
 Békés, autóbusz-állomás, Kossuth tér 27. (66) 510-640, 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
Szeged, 2018. május 24.    DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 
 
 


