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Tárgy: autóbusz menetrend tervezett módosítása 2020. december 13-tól  

Tisztelt Polgármester Úr! 

Társaságunk 2020. december 13-tól a vasúti csatlakozások összehangolása érdekében az 
alábbi menetrend módosítások bevezetését kezdeményezi a szolgáltatást megrendelő 
Innovációs és Technológiai Minisztériumnál. 

5976 Kaposvár – Böhönye – Marcali – Balatonmáriafürdő – Balatonszentgyörgy 
autóbuszvonalon  

• a Marcaliból munkaszüneti napokon (jellemzően vasárnap) 15:05 órakor 
Balatonberénybe induló autóbuszjárat vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 10 
perccel később – 15:15 órakor – közlekedik, így Balatonberény, Művelődési otthon 
megállóhoz 15:50 órakor érkezik. 

• a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napok kivételével 
munkaszüneti napokon Balatonberény, Művelődési otthon megállóhelyről 15:50 órakor 
Kaposvárra induló autóbuszjárat 5 perccel később – 15:55 órakor – közlekedik, valamint 
Marcaliban 5 perccel csökkentjük a kiállási idejét, így Kaposvár, Autóbusz-állomásra 
17:59 órakor érkezik.  

• a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon Balatonberény, 
Művelődési otthon megállóhelyről 15:50 órakor Kaposvárra induló autóbuszjárat 5 perccel 
később – 15:55 órakor – közlekedik, valamint Marcaliban 5 perccel csökkentjük a kiállási 
idejét, így Kaposvár, Autóbusz-állomásra 18:09 órakor érkezik. 

6042 [Siófok –] Fonyód – Marcali autóbuszvonalon 

• a munkanapokon, valamint szabadnapokon Fonyódról 07:50 órakor Marcaliba induló 
autóbuszjárat rövidített útvonalon csak Balatonmáriafürdő településig közlekedik. Ott 
átszállási lehetőséget biztosítunk a Balatonszentgyörgy – Somogyszob között közlekedő 
autóbuszjáratra Marcali irányába 08:27 órakor, 

• a X.1-jétől V.31-ig szabadnapokon Fonyódról 15:05 órakor Marcaliba induló 
autóbuszjárat 8 perccel korábban – 14:57 órakor – közlekedik, így Marcaliba 15:57 órakor 
érkezik. 

6043 Siófok – Fonyód – Zalakaros – Nagykanizsa autóbuszvonalon  

• a munkanapokon Siófokról 08:10 órakor Zalakarosra közlekedő autóbuszjárat 
módosított útvonalon, Balatonszentgyörgy, Vasútállomás érintésével, valamint 
Nagykanizsáig meghosszabbítva közlekedik, ahová 11:15 órakor érkezik, 

• a munkanapokon Zalakarosból 15:05 órakor Siófokra induló autóbuszjárat 
Nagykanizsától 14:35 órakor indul és módosított útvonalon Balatonszentgyörgy, 
Vasútállomás érintésével közlekedik, így Siófok, Autóbusz-állomásra 17:45 órakor 
érkezik. 
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6081 Barcs – Nagyatád – Marcali – Balatonszentgyörgy autóbuszvonalon  

• a szabad- és munkaszüneti napokon Balatonmáriafürdőről 07:12 órakor Nagyatádra 
induló autóbuszjárat vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel később – 07:17 
órakor – közlekedik, és Marcaliban 5 perccel csökkentjük a kiállási idejét, így Nagyatád, 
Autóbusz-állomásra 09:01 órakor érkezik.  

• a nyári tanszünetben szabad- és munkaszüneti napokon Balatonszentgyörgyről 20:30 
órakor Nagyatádra induló autóbuszjárat vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 10 
perccel később – 20:40 órakor – közlekedik, így Nagyatád, Autóbusz-állomásra 22:20 
órakor érkezik.  

6160 Marcali – Kéthely – Balatonmáriafürdő autóbuszvonalon  

• munkanapokon és szabadnapokon új autóbuszjáratot állítunk forgalomba 
Balatonmáriafürdő, Vasútállomásról 08:55 órakor Marcali, Autóbusz-állomás 
végállomással.  

• a Balatonmáriafürdőről munkanapokon 17:42 órakor Marcaliba induló autóbuszjárat 
vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 73 perccel később – 18:55 órakor – közlekedik, 
így Marcali, Autóbusz-állomásra 19:23 órakor érkezik.  

• a munkanapokon Marcaliból 19:25 órakor Balatonmáriafürdőre induló autóbuszjárat 
vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel később – 19:30 órakor – közlekedik, 
így Balatonmáriafürdő, Vasútállomásra 19:51 órakor érkezik.  

• a szabad- és munkaszüneti napokon Balatonmáriafürdőről 19:55 órakor Marcaliba 
induló autóbuszjáratot megszüntetjük és ezzel egyidejűleg a Balatonmáriafürdőről jelenleg 
csak munkanapokon 20:15 órakor Marcaliba induló autóbuszjárat vasúti csatlakozás 
biztosítása érdekében naponta közlekedik, így Marcali, autóbusz-állomásra 20:38 órakor 
érkezik.  

• a Marcaliból munkanapokon 14:10 órakor Balatonmáriafürdőre induló autóbuszjárat 
vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel később – 14:15 órakor – közlekedik, 
így Balatonmáriafürdő, Vasútállomásra 14:41 órakor érkezik. 

6163 Marcali – Balatonmáriafürdő – Zalakaros – Nagykanizsa autóbuszvonalon  

• Marcali, Autóbusz-állomásról szabad- és munkaszüneti napokon 9:35 órakor új 
autóbuszjáratot állítunk forgalomba Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy és Zalakaros 
érintésével Nagykanizsára, ahová 11:15 órakor érkezik.  

• Nagykanizsa, Autóbusz-állomásról szabad- és munkaszüneti napokon 14:35 órakor 
új járatot állítunk forgalomba Zalakaros, Balatonszentgyörgy és Balatonmáriafürdő 
érintésével Marcaliba, ahová 16:18 órakor érkezik. 

6164 Marcali – Balatonmáriafürdő – Hévíz autóbuszvonalon  

• a munkanapokon Hévízről 10:00 órakor Marcaliba induló autóbuszjárat vasúti 
csatlakozás biztosítása érdekében 10 perccel később – 10:10 órakor – közlekedik, így 
Marcali, Autóbusz-állomásra 11:20 órakor érkezik,  

• a Marcaliból munkanapokon 09:55 órakor Hévízre induló autóbuszjárat vasúti 
csatlakozás biztosítása érdekében 15 perccel később – 10:10 órakor – közlekedik, így 
Hévíz, Autóbusz-állomásra 11:15 órakor érkezik.  

• a munkanapokon Marcaliból 12:10 órakor Hévízre induló autóbuszjárat vasúti 
csatlakozás biztosítása érdekében 10 perccel később – 12:20 órakor – közlekedik, így 
Hévíz, Autóbusz-állomásra 13:30 órakor érkezik. 

6197 Balatonszentgyörgy – Marcali – Böhönye – Somogyszob autóbuszvonalon  

• a Balatonszentgyörgy, Vasútállomásról munkanapokon 16:41 órakor Marcaliba induló 
autóbuszjárat vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel később – 16:46 órakor – 
közlekedik, így Marcali, Autóbusz-állomásra 17:25 órakor érkezik.  
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• a Balatonszentgyörgy, Vasútállomásról munkanapokon 20:30 órakor Marcaliba induló 
autóbuszjárat vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 10 perccel később – 20:40 órakor 
– közlekedik, így Marcali, Autóbusz-állomásra 21:19 órakor érkezik.  

• a Marcali, Autóbusz-állomásról munkanapokon 21:12 órakor Somogyszobra induló 
autóbuszjárat autóbusz csatlakozás biztosítása érdekében 10 perccel később – 21:22 
órakor – közlekedik, így Somogyszob, Vasútállomásra 22:20 órakor érkezik.  

• a Somogyszob, Vasútállomásról naponta 12:14 órakor Balatonmáriafürdőre induló 
autóbuszjárat vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 5 perccel később – 12:19 órakor – 
közlekedik, így Balatonmáriafürdő, Vasútállomásra 13:46 órakor érkezik.  

• a Balatonmáriafürdő, Vasútállomásról szabadnapokon 13:45 órakor 
Balatonszentgyörgyre induló autóbuszjárat vasúti csatlakozás biztosítása érdekében 7 
perccel később – 13:52 órakor – közlekedik, így Balatonszentgyörgy, Vasútállomásra 
14:09 órakor érkezik. 

Társaságunkhoz 2020. október 14-én és 16-án elektronikus úton továbbításra került a 
14431-5/2020 és 14431-6/2020 ügyiratszámú megkeresés, amelyben kérték, hogy az 
újonnan kialakított és a 2020. október 14-én a közösségi közlekedés által használatba vett 
Marcali, Kossuth utca megállóhelyen több autóbuszjárat ne álljon meg a városból kifelé 
közlekedve Kéthely irányába. 

A kérdéses megállóhely utasforgalmát, továbbá a szeptember hónapban még használatban 
lévő Marcali, Posta megállóhely utaslétszámait megvizsgáltuk, amelynek eredménye alapján 
a következő tájékoztatást adjuk. 

Az alábbiakban felsorolt autóbuszjáratok esetében minimális számban, rendszertelenül, vagy 
egyáltalán nem rögzítettek kollégáink felszálló utaslétszámot, így ezekben az esetekben a 
szolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológia Minisztériumnál 2020. december 13-tól 
kezdeményeztük a megállóhely menetrendből történő törlését: 

- iskolai előadások napján 07:01 órakor Somogyszentpál(Kisperjés)-re (6161/783),  
- szabad- és munkaszüneti napokon 07:22 órakor Balatonszentgyörgyre (6197/122), 
- munkanapokon 09:38 órakor Siófokra (6042/728), 
- tanév tartama alatt naponta 11:07 órakor Hévízre (5977/101),  
- nyári tanszünetben naponta 11:07 órakor Keszthelyre (5977/103),  
- munkaszüneti napokon 12:18 órakor Somogyszentpál(Kisperjés)-re (6161/745)  
- szabadnapokon 14:40 órakor Balatonmáriafürdőre (5976/235), 
- munkanapokon 15:06 órakor Marcali, Gomba megállóhoz (6081/649), 
- munkaszüneti napokon 15:18 órakor Balatonberénybe (5976/215), 
- nyári tanszünetben szabad- és munkaszüneti napokon 17:26 órakor Balatonszentgyörgyre 
(6081/665)  
- munkanapokon 19:32 órakor Balatonmáriafürdőre (6160/767), 
- munkanapokon 22:32 órakor Balatonszentgyörgyre (6197/212), 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.  

Kaposvár, 2020. november 25. 
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