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Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. 

 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. február 1-től (szombattól) a Hivatalos Volán 

Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei kötetében az alábbi módosítások kerülnek bevezetésre. 

1100 BUDAPEST – SZEGED – MAKÓ autóbuszvonalon a 204 számú járat 5 perccel korábban, és 

menetidő korrekcióval közlekedik az alábbi menetrend szerint: 

 

1522 KECSKEMÉT – TISZAKÉCSKE – SZOLNOK  autóbuszvonalon az 501, 505, 502, 504 

számú járatok megállnak Jászúti iskola megállóhelyen az alábbi menetrend szerint: 
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5206 SZEGED – KISKUNFÉLEGYHÁZA – KECSKEMÉT autóbuszvonalon az 501 számú 

járat 5 perccel korábban közlekedik, Szeged, autóbuszállomásról ×03.45 órakor indul, Kecskemét, 

autóbuszállomásra ×05.35 órára érkezik és betér Kecskemét, Georg Knorr megállóhelyhez, amelyet 

×05.25 órakor érint. A 130, 140 számú járatok (Kecskemétről 1605.45, 60 05.45 órakor indul 

Szegedre)  07.27 órakor megállnak Szeged, Tejipari Vállalat megállóhelyen. 

5214 KECSKEMÉT – VÁROSFÖLD autóbuszvonalon a 657 számú járat (Kecskemétről 1616.10 

órakor indul Városföldre), valamint a 654 számú járat (Városföldről 1616.38 órakor indul 

Kecskemétre) megszüntetésre kerül. 

5215 KECSKEMÉT – KISKUNFÉLEGYHÁZA autóbuszvonalon a 481, 465, 479, 579, 488, 446, 

462 számú járatok Kecskemét, Georg Knorr út betérési szakasz érintésével közlekednek, közlekedési 

napjaik és menetrendjük módosítása mellett. Új, 467, 490, 460 számú járatok kerülnek forgalomba 

állításra. A 496 számú járat megszűnik. A járatok menetrendje az alábbiaknak megfelelően változik. 

  

5224 KECSKEMÉT – BALLÓSZÖG autóbuszvonalon a 894 számú járat (Ballószög, aut. fordulótól 

7815.50 órakor indul Kecskemétre) megszüntetésre kerül. A 972 számú járat (Ballószög, aut. 

fordulótól 8216.00 órakor indul Kecskemétre) közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, 

munkanapokon közlekedik (Ballószög, aut. fordulótól 16.00 órakor indul, Kecskemétre 16.35 

órakor érkezik). 

5229 KECSKEMÉT – FÜLÖPSZÁLLÁS – SZABADSZÁLLÁS/CSENGŐD autóbuszvonalon a 

366 számú járat Fülöpháza, iskola betérési szakasz érintésével közlekedik az alábbi menetrend szerint. 
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5240 KECSKEMÉT – MÉNTELEK – LADÁNYBENE autóbuszvonalon a 387 számú 

járat 10 perccel később közlekedik (Kecskemétről 16.40 órakor indul, Ladánybenére 17.15 órakor 

érkezik). 

5261 KISKUNFÉLEGYHÁZA – PETŐFISZÁLLÁS – PÁLMONOSTORA – TÖMÖRKÉNY 

autóbuszvonalon a 469 számú járat (3 hónapos próbaidőre) meghosszabbított útvonalon, Tömörkény, 

aut. vt.-ig közlekedik az alábbi menetrend szerint. 

 

5263 KISKUNFÉLEGYHÁZA – PÁLMONOSTORA – TÖMÖRKÉNY autóbuszvonalon új, 434 

számú járat közlekedik Tömörkény – Pálmonostora viszonylaton 3 hónapos próbaidővel. A járat 

Tömörkény, aut. vt.-től 23.10 órakor indul, Pálmonostora, aut. vt.-hez 23.25 órakor érkezik. 

5265 KISKUNFÉLEGYHÁZA – KISKUNMAJSA – SZANK autóbuszvonalon az 548 számú járat 

Kiskunmajsa és Kiskunfélegyháza között 5 perccel később közlekedik. Ennek megfelelően Szank 

Benzinkút megállótól ▲06.30 órakor, Kiskunmajsa, aut. vt. megállótól ▲06.50 órakor indul, 

Kiskunfélegyházára ▲07.30 órakor érkezik. A 244 számú járat 15 perccel később közlekedik, ennek 

megfelelően Kiskunmajsa, aut. vt. megállótól ▲15.35 órakor indul, Kiskunfélegyházára ▲16.10 

órakor érkezik. 

5266 KISKUNFÉLEGYHÁZA – MÓRICGÁT – KISKUNHALAS autóbuszvonalon a 355 és 268 

számú járatok 10 perccel később közlekednek. Ennek megfelelően a 355 számú járat Jászszentlászlóról 

11.05 órakor indul, Kiskunhalasra 11.55 órakor érkezik. A 268 számú járat Kiskunhalasról 12.00 

órakor indul, Kiskunfélegyházára 13.20 órakor érkezik. 

5273 SZEGED – BÉKÉSCSABA autóbuszvonalon a 243 sz. járat (Szegedről 7.40 órakor indul 

Békéscsabára) 7.46 órakor megáll „Szeged, Budapesti krt.” nevű megállóhelyen. 
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5278 KISKUNHALAS – TÁZLÁR – KISKUNMAJSA autóbuszvonalon új, 286, 274 

számú járatok kerülnek forgalomba állításra az alábbi menetrend szerint. 

 

5279 KISKUNHALAS – KISKUNMAJSA -- KECSKEMÉT, DAIMLER  autóbuszvonalon a 402 

számú járat Kunszállás,  Fülöpjakab települések érintésével közlekedik  az alábbi menetrend szerint: 

 
 

5280 KISKUNHALAS – KISKUNMAJSA autóbuszvonalon a 248 számú járat (Kiskunmajsáról 

1609.15 órakor indul Kiskunhalasra), valamint a 284 számú járat (Kiskunmajsáról 1 17.30 órakor 

indul Kiskunhalasra) megszüntetésre kerül. A 278 számú járat 5 perccel korábban közlekedik 

(Harkakötönyből  06.20 órakor indul Kiskunhalasra). 

5311 BAJA – KALOCSA – SOLT – DUNAVECSE – KUNSZENTMIKLÓS autóbuszvonalon a 

348 számú járat 5 perccel korábban közlekedik (Kunszentmiklós, Kálvin térről 8515.05 órakor indul, 

Solt, Aranykulcs térre  8515.55 órakor érkezik). 
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5379 KUNSZENTMIKLÓS – TASS autóbuszvonalon a 637 számú járat 5 perccel 

korábban közlekedik (Kunszentmiklós, Kálvin térről 1415.05 órakor indul, Tass, aut. vt.-hez 1415.25 

órakor érkezik). 

5383 KUNSZENTMIKLÓS – APAJ – KISKUNLACHÁZA autóbuszvonalon a 353 számú járat 5 

perccel, a 356 számú járat 15 perccel később közlekedik (Kunszentmiklós, Kálvin térről ▲13.35 

órakor indul, Kiskunlacháza, ráckevei elág. megállóhoz ▲14.11 órakor érkezik). A 356 számú járat 

Kiskunlacháza, ráckevei elág. megállótól ▲14.24 órakor indul, Kunszentmiklós, Kálvin térre ▲15.00 

órakor érkezik. 

Jelmagyarázat: 

 ▲ iskolai előadási napokon 

  munkanapokon 

 × munkaszüneti napok kivételével naponta 

  egyelőre nem közlekedik 

 14 a hetek utolsó iskolai előadási napján 

 16 tanév tartama alatt munkanapokon 

 29 munkanapokon, valamint szabad- és munkaszüneti napokon a MERCEDES-gyár 

munkarendje szerint 

 31 naponta, december 24-én csak Kecskemétig közlekedik 

 32 szabadnapokon, de nem közlekedik XII. 24-én 

 34 munkanapokon, de nem közlekedik XII. 31-én 

 60 szabad- és munkaszüneti napokon valamint nyári tanszünetben munkanapokon 

 78 2014.I.1-től tanszünetben munkanapokon 

 82 2014.I.1-től iskolai előadási napokon 

 85 tanév tartama alatt a hetek utolsó tanítási napja kivételével munkanapokon 

 

 

 

 

Kecskemét, 2014. január 9. 

 

 

 Kunság Volán Zrt. 

 Kecskemét 


