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PANNON VOLÁN ZRT. PV 12-2013/2014. 
Pécs, Siklósi út 1. Érvényes: 2014. december 14-től, vasárnaptól 
 

ÉRTESÍTÉS 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-én üzemkezdettől 

 
az 1504 Szeged–Baja–Mohács/M6-M60–Pécs autóbuszvonalakon 

– a 206 számú járat (Pécs, aut. áll. ind.: + 13.20 órakor, Szeged, aut. áll. érk.: +17.40 órakor) 
járat menetrendje Belvárdgyulai elágazás – Mohács, Újváros között módosul az alábbiak 
szerint: Belvárdgyulai elág. 13.42, Szederkény, bolt 13.45, Bóly, aut. vt. 13.54, Szajk, bólyi 
útelág. 13.58, Babarci elág. 14.01, Lánycsók, bej. út 14.08, Mohács, Újváros 14.13 óra, a 
járat menetrendjének többi adata nem változik. 
 

az 1539 Baja–M6-M60/Mohács–Pécs autóbuszvonalakon 
– a 2 számú járat 5 perccel korábban indul és Alsónyék, aut. vt. – Baja, aut. áll között 

megnövelt menetidővel közlekedik. Ennek megfelelően a járat Pécs, aut. áll. ind.: 5.15 
órakor, Bátaszék, aut. vt. érk. 6.49 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is 5 perccel 
korábban érinti, Bátaszék, aut. vt. ind. 6.51, Bátaszék, bajai útelág. 6.54, Alsónyék, aut. vt. 
6.57, Pörböly, aut. vt. 7.06, Baja, Dunafürdő v. mh. 7.15, Baja, aut. áll. érk.: 7.20 órakor, 

– a 18 számú járat menetrendje Szederkény, bolt – Mohács, Újváros között módosul, a járat 
Pécs, aut. áll. ind.: 7.20 órakor, Szederkény, bolt 7.45, Bóly, aut. vt. 7.54, Szajk, bólyi elág. 
7.58, Babarci elág. 8.01, Lánycsók, bej. út 8.08, Mohács, Újváros 8.13 óra, a járat többi 
időadata nem változik, Baja, aut. áll. érk.: 9.25 órakor, 

– a 4 számú járat menetrendje Szederkény, bolt – Mohács, Újváros között módosul, a járat 
Pécs, aut. áll. ind.: 9.20 órakor, Szederkény, bolt 9.45, Bóly, aut. vt. 9.54, Szajk, bólyi elág. 
9.58, Babarci elág. 10.01, Lánycsók, bej. út 10.08, Mohács, Újváros 10.13 óra, a járat többi 
időadata nem változik, Baja, aut. áll. érk.: 11.25 órakor, 

– a 6 számú járat menetrendje Szederkény, bolt – Mohács, Újváros között módosul, a járat 
Pécs, aut. áll. ind.: 12.20 órakor, Szederkény, bolt 12.45, Bóly, aut. vt. 12.54, Szajk, bólyi 
elág. 12.58, Babarci elág. 13.01, Lánycsók, bej. út 13.08, Mohács, Újváros 13.13 óra, a járat 
többi időadata nem változik, Baja, aut. áll. érk.: 14.25 órakor, 

– a 20 számú járat menetrendje Szederkény, bolt – Mohács, Újváros között módosul, a járat 
Pécs, aut. áll. ind.: 15.20 órakor, Szederkény, bolt 15.45, Bóly, aut. vt. 15.54, Szajk, bólyi 
elág. 15.58, Babarci elág. 16.01, Lánycsók, bej. út 16.08, Mohács, Újváros 16.13 óra, a járat 
többi időadata nem változik, Baja, aut. áll. érk.: 17.25 órakor, 

– a 12 számú járat menetrendje Szederkény, bolt – Mohács, Újváros között módosul, a járat 
Pécs, aut. áll. ind.: M 18.20 órakor, Szederkény, bolt 18.45, Bóly, aut. vt. 18.54, Szajk, bólyi 
elág. 18.58, Babarci elág. 19.01, Lánycsók, bej. út 19.08, Mohács, Újváros 19.13 óra, a járat 
többi időadata nem változik, Baja, aut. áll. érk.: M 20.25 órakor. 

 

az 1560 Pécs–Szászvár–Bonyhád–Szekszárd autóbuszvonalon 
– a 7 (Pécs, aut. áll. ind.: 12.40 órakor, Szekszárd, aut. áll. érk.: 14.45 órakor), 10 (Szekszárd, 

aut. áll. ind.: 17.20 órakor, Pécs, aut. áll. érk.: 19.20 órakor) számú járatok Pécs(Hird), 
kenderfonó megállóhelyen 12.59, illetve 19.01 órakor menetrend szerint nem állnak meg. 

 

az 1740 Veszprém–Siófok–Dombóvár–Pécs autóbuszvonalon 
– a 102 számú járatot 60 perccel később és kevesebb megállóhellyel közlekedtetjük. Ennek 

megfelelően a járat Pécs, aut. áll. ind.: 7.30 órakor, Pécs, budai vám 7.37, Mánfa, kaposvári 
útelág. 7.51, Sásd, aut. vt. 8.12, Dombóvár, aut. áll. 8.30, Kocsola, bej. út 8.46, Nagykónyi, 
cukrászda 8.57, Tamási, szolgáltatóház 9.07, Iregszemcse, kh. 9.20, Som, aut. vt. 9.34, 
Ságvár, Kertészbolt 9.40, Siófok, aut. áll. érk. 9.52, ind.: 10.00, Balatonakarattya, vá. lejárati 
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út 10.24, Balatonkenese, 10.30, Fűzfőgyártelep, alsó 10.38, Veszprém, aut. áll. érk.: 10.55 
órakor. 
A Pécs, aut. áll. – Dombóvár, kórház megállóhelyek között kieső megállóhelyek pótlása 
érdekében 5608/5, 8 járatszámmal új naponta közlekedő járatpárt állítunk forgalomba. Az 5 
számú járat Pécs, aut. áll. ind.: 6.30 órakor, Pécs, mohácsi útelág. 6.35, Pécs, budai vám 
6.38, Mánfa, kaposvári útelág. 6.52, Mánfa, híd 6.53, Kőlyuk 6.55, Sikondai elág. 6.58, 
Magyarszék, barátúri elág. 7.01, Magyarszék, v. átjáró 7.04, Oroszló, aut. vt. 7.11, Sásd, 
templom 7.15, Sásd, aut. vt. érk.:7.17, ind.: 7.20, Vásárosdombó, bolt 7.26, Kaposszekcső, 
sásdi útelág. 7.29, Kaposszekcső, Liget ltp. 7.33, Dombóvár, Hunyadi tér 7.35, Dombóvár, 
aut. áll. érk.: 7.37, ind.: 7.38, Dombóvár, kórház 7.41, Dombóvár, Munkás tér érk.: 7.44 
órakor. A 8 számú járat Dombóvár, aut. áll. ind.: 9.15 órakor, Dombóvár, Hunyadi tér 9.17, 
Kaposszekcső, Liget ltp. 9.19, Kaposszekcső, sásdi útelág. 9.23, Vásárosdombó, bolt 9.26, 
Sásd, aut. vt. érk.: 9.32, ind.: 9.33, Sásd, templom 9.34, Oroszló, aut. vt. 9.39, Magyarszék, 
v. átjáró 9.46, Magyarszék, barátúri elág. 9.49, Sikondai elág. 9.52, Mánfa, híd 9.57, Mánfa, 
kaposvári útelág. 9.59, Pécs, budai vám 10.12, Pécs, mohácsi útelág. 10.15, Pécs, Lánc u. 
10.18, Pécs, aut. áll. érk.: 10.20 órakor. 

 

az 5602 Pécs–Orfű–Magyarhertelend autóbuszvonalon 
– a 9 számú járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat szabad és 

munkaszüneti napokon V. 1-jétől V. 31-ig és naponta VI. 1-jétől VIII. 31-ig Pécs, aut. áll. 
ind.:  16.00 órakor, Orfű(Tekeres), forduló érk.: 14.47 órakor és a közbeeső megállóhelyeket 
is 10 perccel korábban érinti. 

 
az 5605 Pécs–Oroszló–Sásd–Szágy/Gödre autóbuszvonalon 

– a 6 számú járatot 100 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Sásd, aut. 
vt. ind.: M 8.03 órakor, Pécs, aut. áll. érk.: M 8.50 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is 
100 perccel korábban érinti. 
 

az 5642 Pécs–[Kozármisleny–Birján]–Szederkény autóbuszvonalon 
– a 16 számú járatot 3 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Olasz, iskola 

ind.: M 16.08 órakor, Pécs, aut. áll. érk.: M 17.22 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is 3 
perccel később érint. 

 
az 5645 Pécs–Szederkény–Mohács autóbuszvonalon 

– a 35 számú járat közlekedési napjait munkaszüneti napokra is kiterjesztjük, ennek 
megfelelően a járat a fenti időponttól naponta közlekedik. A járat Pécs, aut. áll. ind.: 10.45 
órakor, Mohács, aut. áll. érk.: 11.50 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is változatlan 
időpontban érinti, 

– a 39 számú járat forgalmát munkaszüneti napokon megszüntetjük, ennek megfelelően a járat 
csak munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedik. A járat Pécs, aut. áll. ind.: X12.00 
órakor, Mohács, aut. áll. érk.: X 13.05 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is változatlan 
időpontban érintik.  

 

az 5662 Pécs–Túrony–Harkány–Siklós autóbuszvonalon 
– a 67 számú járatot 15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Pécs, aut. 

áll. ind.: M 8.00 órakor, Siklós, aut. áll. érk.: M 8.50 órakor és a közbeeső megállóhelyeket 
is 15 perccel később érinti, 

– a 69 számú járatot 15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Pécs, aut. 
áll. ind.: 9.00 órakor, Siklós, aut. áll. érk.: 9.50 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is 15 
perccel később érinti. 
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az 5663 Pécs–Garé–Siklósbodony autóbuszvonalon 
– a 17 számú járat Szava, bolt elnevezésű megállóhely érintésével közlekedik, ennek 

megfelelően a járat Pécs, aut. áll. ind.: X 17.30 órakor, Garé, ib. 18.32, és a Pécs, aut. áll. – 
Garé, ib. közötti megállóhelyeket is változatlan időpontban érinti, Szava, bolt 18.35, Szava, 
bej. út 18.37, Vaskapu 18.39, Rasztiktanya 18.41, Babarcszőlősi elág. 18.43, Babarcszőlős, 
forduló 18.46, Babarcszőlősi elág. 18.48, Siklósbodony, forduló érk.: X 18.51 órakor. 

 

az 5671 Pécs–Görcsöny–Harkány–Siklós autóbuszvonalon 
– a 12 számú járat forgalmát munkaszüneti napok kivételével naponta Siklós, aut. áll. - 

Harkány, aut. áll. viszonylatra is kiterjesztjük. Ennek megfelelően a járat munkaszüneti 
napokon változatlan menetrend szerint közlekedik, Harkány, aut. áll. ind.: + 8.25 órakor, 
Pécs, aut. áll. érk.: + 9.23 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is változatlan időpontban 
érinti, munkaszüneti napok kivételével naponta új 36 számú járatot közlekedtetünk, a járat 
Siklós, aut. áll. ind.: X 8.15 órakor, Siklós, Zombori u. 8.17, Siklós, TESCO 8.18, Harkány, 
üdülőtelep 8.21, Harkány, aut. áll. érk.: 8.23, ind.: 8.25, Pécs, aut. áll. érk.: X  9.23 órakor és 
a Harkány, aut. áll. – Pécs, aut. áll. közötti megállóhelyeket változatlan időpontban érinti, 

– a 18 számú járat forgalmát munkanapokon Siklós, aut. áll. – Harkány, aut. áll. viszonylatra 
is kiterjesztjük. Ennek megfelelően a járat szabad és munkaszüneti napokon változatlan 
menetrend szerint közlekedik, Harkány, aut. áll. ind.: Z 16.40 órakor, Pécs, aut. áll. érk.: Z 
17.38 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is változatlan időpontban érinti, munkanapokon 
új 34 számú járatot közlekedtetünk, a járat Siklós, aut. áll. ind.: M 16.30 órakor, Siklós, 
Zombori u. 16.32, Siklós, TESCO 16.33, Harkány, üdülőtelep 16.36, Harkány, aut. áll. érk.: 
16.38, ind.: 16.40, Pécs, aut. áll. érk.: M  17.38 órakor és a Harkány, aut. áll. – Pécs, aut. áll. 
közötti megállóhelyeket változatlan időpontban érinti, 

– a 19 számú járat forgalmát munkanapokon Harkány, aut. áll. – Siklós, aut. áll. viszonylatra 
is kiterjesztjük. Ennek megfelelően a járat szabad és munkaszüneti napokon változatlan 
menetrend szerint közlekedik, Pécs, aut. áll. ind.: Z 19.00 órakor, Harkány, aut. áll. érk.: 
Z19.58 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is változatlan időpontban érinti, 
munkanapokon új 23 számú járatot közlekedtetünk, a járat Pécs, aut. áll. ind.: M 19.00 
órakor, Harkány, aut. áll. érk.:19.58, ind.: 20.00, Harkány, üdülőtelep 20.02, Siklós, TESCO 
20.05, Siklós, Zombori u. 20.06, Siklós, üzemanyagkút (csak leszálló utasok részére) 20.07, 
Siklós, aut. áll. érk.: M 20.08 órakor és a Pécs, aut. áll. – Harkány, aut. áll. közötti 
megállóhelyeket is változatlan időpontban érinti. 

 

az 5677 Pécs–Baksa–Sellye–Felsőszentmárton autóbuszvonalon 
– a 6 számú járat 5 perccel később indul és módosított menetrend szerint közlekedik, ennek 

megfelelően a járat Felsőszentmárton, körforgalom ind.: M 4.20 órakor, Felsőszentmárton, 
kültelek, 4.21, Felsőszentmártoni elág. 4.29, Drávafok, ib. 4.30, Markóc, ib. 4.34, 
Drávakeresztúr, forduló érk.: 4.38, ind.: 4.39, Markóc, ib. 4.45, Drávafok, ib. 4.49, Bogdása, 
tsz. 4.52, Bogdása, aut. vt. 4.53, Sellye, aut. vt. érk.: 5.02, ind.: 5.03, Sellye, vá. bej. út. 5.05, 
Csányoszró, bolt 5.10, Vajszlói elág. 5.12, Besencei elág. 5.15, Besence, forduló 5.18, 
Besencei elág. 5.20, Gilvánfa, Varga telep 5.23, Gilvánfa, aut. vt. 5.24, Magyarmecske, kh. 
5.28, Magyartelek, tsz. 5.30, Kisasszonyfa, 5.34, Téseny, ib. 5.40, Baksa, alsó érk.: 5.45, 
ind.: 5.46, Baksa, bolt 5.48, Görcsöny, gyógynövényüzem 5.49, Görcsöny, temető 5.51, 
Görcsöny, szoc. otthon 5.52, Görcsöny, kh. 5.53, Görcsöny, Tüzéptelep bej. út 5.55, 
Keresztespuszta, aut. vt. 5.57, Pellérd, szőlőhegy 6.01, Pellérd, felső 6.03, Pellérd, ib. 6.04, 
Mecsekalja-Cserkút vá. bej. út 6.07, Munkaerő Képző Központ 6.08, Pécs(Patacs), bej. út 
6.09, Pécs, Uránváros aut. áll. 6.11, Pécs, Mecsek Áruház 6.14, Pécs, Megyeri út 6.17, Pécs, 
Főpályaudvar 6.20, Pécs, aut. áll. érk.: M 6.22 órakor, 

– a 4 számú járat 5 perccel később indul és módosított menetrend szerint közlekedik, ennek 
megfelelően a járat Felsőszentmárton, körforgalom ind.: O 4.25 órakor, Felsőszentmárton, 
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kültelek, 4.26, Felsőszentmártoni elág. 4.34, Drávafok, ib. 4.35, Markóc, ib. 4.39, 
Drávakeresztúr, forduló érk.: 4.43, ind.: 4.44, Markóc, ib. 4.50, Drávafok, ib. 4.54, Bogdása, 
tsz. 4.57, Bogdása, aut. vt. 4.58, Sellye, aut. vt. érk.: 5.07, ind.: 5.08, Sellye, vá. bej. út. 5.10, 
Csányoszró, bolt 5.15, Vajszlói elág. 5.17, Besencei elág. 5.20, Gilvánfa, Varga telep 5.23, 
Gilvánfa, aut. vt. 5.24, Magyarmecske, kh. 5.28, Magyartelek, tsz. 5.30, Kisasszonyfa, 5.34, 
Téseny, ib. 5.40, Baksa, alsó érk.: 5.45, ind.: 5.46, Baksa, bolt 5.48, Görcsöny, 
gyógynövényüzem 5.49, Görcsöny, temető 5.51, Görcsöny, szoc. otthon 5.52, Görcsöny, kh. 
5.53, Görcsöny, Tüzéptelep bej. út 5.55, Keresztespuszta, aut. vt. 5.57, Pellérd, szőlőhegy 
6.01, Pellérd, felső 6.03, Pellérd, ib. 6.04, Mecsekalja-Cserkút vá. bej. út 6.07, Munkaerő 
Képző Központ 6.08, Pécs(Patacs), bej. út 6.09, Pécs, Uránváros aut. áll. 6.11, Pécs, Mecsek 
Áruház 6.14, Pécs, Megyeri út 6.17, Pécs, Főpályaudvar 6.20, Pécs, aut. áll. érk.: O 6.22 
órakor. 

 
az 5724(5516) Dombóvár–Sásd–Bakóca autóbuszvonalon 

– a 2 számú (Bakóca, orvosi rendelő ind.: 8.16 órakor, Dombóvár, kórház érk.: 9.31 órakor) 
járat Kaposszekcső, sásdi útelág. 9.14, Kaposszekcső, tsz. 9.17, Kaposszekcső, Liget ltp. 
9.19 órakor le- és felszálló utasok részére megáll, a többi menetrendi adata nem változik, 

– a 8 számú (Bakóca, orvosi rendelő ind.: I 13.05 órakor, Dombóvár, aut. áll. érk.: I 13.56 
órakor) járat Kaposszekcső, sásdi útelág. 13.43, Kaposszekcső, tsz. 13.45, Kaposszekcső, 
Liget ltp. 13.48 órakor le- és felszálló utasok részére megáll, a többi menetrendi adata nem 
változik. 
 

az 5809 Mohács–Somberek–Pécsvárad autóbuszvonalon 
– a 11 számú járat módosított menetidővel közlekedik, a járat Mohács, aut. áll. ind.: + 5.55 

órakor, Mohács, kórház 5.57, Mohács, Tüzép 5.58, Mohács, székgyár 5.59, Mohács, tárház 
6.00, Mohács, népbolt 6.01, Mohács, Farostlemezgyár 6.03, Mohács, szőlőhegyi iskola 6.04, 
Mohács, fatelep 6.05, Mohács, II. Lajos emlékmű 6.06, Béregi kanyar 6.09, Somberek, alsó 
6.13, Somberek, ib. 6.15, Somberek, felső 6.21, Görcsönydoboka, alsó 6.23, 
Görcsönydoboka, Ságvári u. 6.25, Görcsönydoboka, aut. vt. 6.27, Görcsönydoboka, alsó 
6.29, Somberek, felső 6.34, Palotabozsok, bolt 6.39, Palotabozsok, ib. 6.40, Palotabozsok, 
alsó 6.41, Véménd, dohánybolt 6.44, Véménd, kh. érk.: 6.45, ind.: 6.46, Véménd, vá. bej. út 
6.47, Szebényi elág. 6.49, Szebény, v. mh. 6.51, Szebény, ib. 6.54, Szebény, v. mh. 6.57, 
Szebényi elág. 6.59, Feked, forduló 7.05, Fekedi bej. út 7.07, Erdősmecske, óvoda 7.14, 
Erdősmecske, kh. 7.16, Erdősmecske, óvoda 7.17, Erdősmecske, vá. bej. út 7.21, 
Lovászhetény, ÁG. bej. út 7.26, Lovászhetény, templom 7.28, Pusztakisfalui elág. 7.30, 
Pécsvárad, felső 7.36, Pécsvárad, kollégium érk.: 7.38 órakor, 

– a 2 számú járat 10 perccel korábban közlekedik, ennek megfelelően a járat Pécsvárad, 
kollégium ind.: + 7.45 órakor, Mohács, aut. áll. érk.: + 9.21 órakor és a közbeeső 
megállóhelyeket is 10 perccel korábban érinti, 

– a 4 számú járat 10 perccel korábban közlekedik, ennek megfelelően a járat Pécsvárad, 
kollégium ind.: O 7.45 órakor, Palotabozsok, ib. érk.: O 8.41 órakor és a közbeeső 
megállóhelyeket is 10 perccel korábban érinti. 

 
az 5815 Mohács–Bóly–Villány–Harkány autóbuszvonalon 

– a 38 számú járat Lánycsók, Népház betérés nélkül közlekedik, ennek megfelelően a járat 
Töttös, forduló ind.: I 6.41 órakor és Lánycsók, tsz-major megállóhelyig változatlan 
menetrend szerint közlekedik, Lánycsók, bej. út 7.19, Mohács, TESCO 7.22, Mohács, 
Újváros 7.23, Mohács, kórház 7.25, Mohács, rendőrség 7.27, Mohács, aut. áll. érk.: I 7.29 
órakor, 

– a 14 számú járat forgalmát (keddi és csütörtöki munkanapokon Siklós, aut. áll. ind.:7.40 
órakor, Mohács, aut. áll. érk.: 9.59 órakor) megszüntetjük, helyette a 16 számú járat 



5 
 

munkanapokon közlekedik, vagyis a járat minden munkanapon Kisbudmér, kh. betéréssel 
közlekedik, a járat Siklós, aut. áll. ind.: M 7.40 órakor, Mohács, aut. áll. érk.: M 9.59 órakor. 

 
az 5825 Mohács–Himesháza–Pécsvárad autóbuszvonalon 

– a 48 számú járat forgalmát (minden hó harmadik szombatján Pécsvárad, kollégium ind.: 
6.00 órakor, Mohács, aut. áll. érk.: 7.23 órakor) megszüntetjük, helyette a Szűr, ib. betérés 
nélkül közlekedő 8 számú járat forgalmát minden szabadnapra kiterjesztjük. Ennek 
megfelelően a 8 számú járat Pécsvárad, kollégium ind.: O 6.00 órakor, Mohács, aut. áll. 
érk.: O 7.23 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is változatlan időpontban érinti, 

– a 19 számú járat forgalmát (Mohács, aut. áll. ind.: O 6.40 órakor, Pécsvárad, kollégium érk.: 
O 7.55 órakor forgalmát megszüntetjük, helyette a 13 számú (Mohács, aut. áll. ind.: W 6.30 
órakor, Pécsvárad, kollégium érk.: W 7.45 órakor) járat forgalmát szabadnapra is 
kiterjesztjük. Ennek megfelelően a 13 számú járat Mohács, aut. áll. ind.: 30 6.30 órakor, 
Pécsvárad, kollégium érk.: 30 7.45 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is változatlan 
időpontban érinti, 

– a 14 számú járat forgalmát szabadnapokon megszüntetjük, a járat a fenti időponttól 
kezdődően csak munkanapokon közlekedik, Pécsvárad, kollégium ind.: M 8.30 órakor, 
Mohács, aut. áll. érk.: M 10.09 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is változatlan 
időpontban érinti. Szabadnapokon 4-es járatszámmal új járat közlekedik, a járat Pécsvárad, 
kollégium ind.: O 7.50 órakor, Pécsvárad, felső 7.52, Nagypall, kh. 7.56, Fazekasboda, ib. 
8.01, Kékesdi elág. 8.04, Kékesd, ib. 8.08, Kékesdi elág. 8.11, Marázai elág. 8.12, Maráza, 
tsz. 8.17, Maráza, aut. vt. érk.:8.19, ind.:8.20, Maráza, tsz. 8.22, Marázai elág. 8.27, 
Geresdlak(Püspöklak), felső 8.30, Geresdlak(Püspöklak), alsó 8.34, Petőfi tsz. 8.37, 
Himesháza, szűri elág. 8.39, Himesháza, aut. vt. érk.: 8.40, ind.: 8.42, Erdősmároki elág. 
8.45, Erdősmárok, forduló 8.54, Erdősmároki elág. 9.03, Székelyszabar, felső 9.07, 
Székelyszabar, kultúrház 9.09, Vaskapucsárda 9.14, Paprikamalom 9.16,Himesházi elág. 
9.17, Mohács, Jenei u. 9.18, Mohács, szőlőhegyi iskola 9.19, Mohács, Farostlemezgyár 
9.20, Mohács, népbolt 9.22, Mohács, tárház 9.23, Mohács, székgyár 9.24, Mohács, Tüzép 
9.25, Mohács, kórház 9.26, Mohács, aut. áll. érk.: O 9.29 órakor, 

– a 21 számú járat 15 perccel korábban közlekedik, ennek megfelelően a járat Mohács, aut. 
áll. ind.: +11.05 órakor, Maráza, aut. vt. érk.: + 12.05 órakor és a közbeeső megállóhelyeket 
is 15 perccel korábban érinti, 

– a 23 számú járat forgalmát szabadnapokon megszüntetjük, a járat a fenti időponttól csak 
tanszünetben munkanapokon közlekedik, Mohács, aut. áll. ind.: W 12.30 órakor, Pécsvárad, 
kollégium érk.: W 13.54 órakor és a közbeeső megállóhelyeket is változatlan időpontban 
érinti. Szabadnapokon új 41 számú járat közlekedik, a járat Mohács, aut. áll. ind.: O 12.15 
órakor, Mohács, kórház 12.18, Mohács, Tüzép 12.19, Mohács, székgyár 12.20, Mohács, 
tárház 12.21, Mohács, népbolt 12.22, Mohács, Farostlemezgyár 12.24, Mohács, szőlőhegyi 
iskola 12.25, Mohács, Jenei u. 12.26, Himesházi elág. 12.27, Paprikamalom 12.28, 
Vaskapucsárda 12.30, Székelyszabar, kultúrház 12.35, Székelyszabar, felső 12.37, 
Erdősmároki elág. 12.41, Himesháza, aut. vt. érk.: 12.44, ind.: 12.46, Himesháza, szűri elág. 
12.47, Szűr, ib. 12.51, Himesháza, szűri elág. 12.55, Petőfi tsz. 12.57, Geresdlak(Geresd) 
13.00, Geresdlak(Püspöklak), alsó 13.02, Gersdlak(Püspöklak), felső 13.04, Marázai elág. 
13.07, Maráza, tsz. 13.12, Maráza, aut. vt. érk.:13.15, ind.: 13.16, Maráza, tsz. 13.19, 
Marázai elág. 13.24, Kékesdi elág. 13.25, Fazekasboda, ib. 13.28, Nagypall, kh. 13.33, 
Pécsvárad, felső 13.37, Pécsvárad, kollégium érk.: O 13.39 órakor, 

– a 49 számú járat 10 perccel később közlekedik, ennek megfelelően a járat Mohács, aut. áll. 
ind.: O 16.05 órakor, Geresdlak(Geresd) érk.: O 16.41 órakor és a közbeeső 
megállóhelyeket is 10 perccel később érinti. 
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az 5833 Siklós–Old–Beremend–Kásád autóbuszvonalon 

– a 44 számú járat módosított menetidővel közlekedik, a járat Kistapolca, forduló ind.: O 6.10 
órakor, Siklósnagyfalu, ib. 6.13, Oldi elág. 6.17, Old, forduló 6.23, Oldi elág. 6.28, 
Egyházasharaszti, kh. 6.29, Egyházasharaszti, Kossuth u. 10. 6.31, Alsószentmárton, ib. 
6.35, Mattyi elág. 6.41, Matty, aut. vt. 6.43, Gordisa, alsó 6.46, Gordisa, aut. vt. 6.49, 
Gordisa, alsó 6.51, Matty, aut. vt. 6.54, Mattyi elág. 6.55, Sipostanya 7.01, Siklós, kórház 
7.03, Siklós, aut. áll. érk.: O 7.05 órakor, 

– a 25 számú járat Keselyősfapuszta betérés nélkül és Kásád, aut. vt. megállóhelyig 
meghosszabbítva közlekedik, ennek megfelelően a járat Siklós, aut. áll. ind.: M 13.00 
órakor, Siklós, kórház 13.02, Sipostanya 13.04, Mattyi elág. 13.11, Alsószentmárton, ib. 
13.16, Egyházasharaszti, Kossuth u. 10. 13.20, Egyházasharaszti, kh. 13.21, Oldi elág. 
13.22, Old, forduló 13.28, Oldi elág. 13.33, Siklósnagyfalu, ib. 13.36, Kistapolca, forduló 
13.39, Beremend, felső 13.46, Beremend, Jókai u. 13.48, Beremend, kh. 13.49, Beremend, 
Vécsey utca 13.50, Beremend, forduló 13.51, Beremend, Vécsey utca 13.52, Kásád, aut. vt. 
érk.: M 13.57 órakor, 

– 8-as járatszámmal új járatot közlekedtetünk, a járat Kásád, aut. vt. ind.: M 13.58 órakor, 
Beremend, Vécsey utca 14.03, Beremend, forduló érk.: M14.04 órakor, 

– a 16 számú járat Matty, aut. vt. betérés nélkül közlekedik, ennek megfelelően a járat Kásád, 
forduló ind.: M 15.40 órakor, Alsószentmárton, ib. 16.22 és a közbeeső megállóhelyeket is 
változatlan időpontban érinti, Mattyi elág. 16.28, Sipostanya 16.36, Siklós, kórház 16.38, 
Siklós, aut. áll. érk.: M 16.40 órakor. 

 
az 5840 Siklós–Vajszló–Zaláta autóbuszvonalon 

– a 12 számú járat Siklós, aut. áll.-ig meghosszabbítva közlekedik, ennek megfelelően a járat 
Drávacsepely, forduló ind.: I 7.25 órakor, Harkány, aut. áll. érk.: 7.49 órakor és a közbeeső 
megállóhelyeket is változatlan időpontban érinti, Harkány, aut. áll. ind.: 7.50, Harkány, 
üdülőtelep 7.52, Siklós, TESCO 7.55, Siklós, Zombori u. 7.56, Siklós, üzemanyagkút (csak 
leszálló utasok részére) 7.57, Siklós, aut. áll. érk.: I 7.58 órakor. 

 
az 5841 Vajszló–Vejti autóbuszvonalon 

– az 5 számú járat 5 perccel korábban közlekedik, a járat Vajszló, aut. vt. ind.: I 7.05 órakor, 
Vejti, kh. érk.: I 7.15 órakor, 

– a 2 számú járat 4 perccel korábban indul és módosított menetidővel közlekedik, a járat Vejti, 
kh. ind.: I 7.16 órakor, Vajszló, ÁG 7.26, Vajszló, iskola érk.: I 7.28 órakor, 

– a 6 számú járat 1 perccel korábban indul és módosított menetidővel közlekedik, a járat 
Hirics, forduló ind.: I 7.39 órakor, Hiricsi elág. 7.41, Vajszló, ÁG. 7.44, Vajszló, iskola 
7.45, Vajszló, aut. vt. érk.: I 7.46 órakor. 

 
az 5853 Vajszló–Kórós autóbuszvonalon 

– az 5 számú járat módosított menetidővel közlekedik, a járat Vajszló, aut. vt. ind.: I 6.30 
órakor, Vajszló, takarmányüzem 6.32, Baranyahídvég, aut. vt. 6.34, Sámodi elág. 6.36, 
Mogyorócska 6.38, Adorjás, aut. vt. 6.41, Kórós, forduló érk.: I 6.45 órakor, 

– a 4 számú járat 4 perccel korábban indul és módosított menetidővel közlekedik, a járat 
Kórós, forduló ind.: I 6.46 órakor, Adorjás, aut. vt. 6.51, Mogyorócska 6.53, Sámodi elág. 
6.55, Baranyahídvég, aut. vt. 6.57, Vajszló, takarmányüzem 7.00, Vajszló, iskola 7.01, 
Vajszló, aut. vt. érk.: I 7.02 órakor. 

 
az 5875 Szigetvár–Szentlászló–Ibafa–Terecseny autóbuszvonalon 

– a 43 számú járat (Almamellék, kh. ind.: M 5.00 órakor, Ibafa, forduló érk.: M 5.09 órakor) 
forgalmát megszüntetjük, 
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– a 45 számú járat (Almamellék, kh. ind.: + 5.25 órakor, Ibafa, forduló érk.: + 5.34 órakor) 
forgalmát megszüntetjük, 

– a 41 számú járat (Almamellék, kh. ind.: O 5.55 órakor, Ibafa, forduló érk.: O 6.04 órakor) 
forgalmát megszüntetjük, 

– az 56 számú járat (Ibafa, forduló ind.: O 14.02 órakor, Almamellék, kh. érk.: O 14.09 
órakor) forgalmát megszüntetjük, 

– az 54 számú járat (Ibafa, forduló ind.: M 18.45 órakor, Almamellék, kh. érk.: M 18.52 
órakor) forgalmát megszüntetjük, 

– az 55 számú járat (Szentlászló, iskola ind.: + 19.05 órakor, Almamellék, kh. érk.: + 19.17 
órakor) forgalmát megszüntetjük. 
 

az 5895 Szigetvár–Pettend–Merenye–Kisdobsza autóbuszvonalon 
– a 16 számú járat forgalmát (páros számú heteken munkaszüneti napok kivételével naponta 

Kisdobsza, ib. ind.: 12.40 órakor, Szigetvár, aut. áll. érk.: 13.15 órakor) megszüntetjük, 
helyette a 18 számú járat forgalmát páros számú heteken munkanapokra és szabadnapokra is 
kiterjesztjük, vagyis a járat munkaszüneti napok kivételével naponta Pettend, forduló 
betéréssel közlekedik, a járat Kisdobsza, ib. ind.: X 12.40 órakor, Szigetvár, aut. áll. érk.: X 
13.37 órakor. 

 
 

 
Jelmagyarázat: M munkanapokon 
 X munkaszüneti napok kivételével naponta 
 Z szabad és munkaszüneti napokon 
 I iskolai előadási napokon 
 W tanszünetben munkanapokon 
 + munkaszüneti napokon 
 O szabadnapokon 
 30 szabadnapokon, valamint tanszünetben munkanapokon 
 
Pécs, 2014. december 5. 
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