
 
 
KUNSÁG VOLÁN Zrt. KVZrt-4/2011-2012. 
Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. 
 
 
 
 

ÉRTESÍTÉS 
 
 
 
 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. április 1-től (vasárnaptól) a Hivatalos Volán 
Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei kötetében az alábbi menetrend módosítások kerülnek 
bevezetésre: 

 

1537 KECSKEMÉT – CEGLÉD - SZOLNOK autóbuszvonalon  a 30 napos időszakra 
meghirdetett (2012 március 1-től, március 31-ig) 724 (Abonyból ⊗ 04.20 órakor indul, Kecskemét, 
Daimler 1. kapuhoz ⊗ 05.25 órakor érkezik), 723 (Kecskemét, Daimler 1. kaputól ⊗ 15.25 órakor 
indul, Abonyba ⊗ 16.30 órakor érkezik) sz. járatok megszűntetésre kerülnek. 

 

5202 KECSKEMÉT – SZENTKIRÁLY – TISZAKÉCSKE autóbusz vonalon a 30 napos 
időszakra meghirdetett (2012 március 1-től, március 31-ig) 502, 501 sz. járatok Mintagyümölcsös, 
illetve Repülőtéri megállásai véglegesítésre kerülnek. A 250 sz. (Tiszakécske, Templom térről         
⊕ 04.20 órakor indul, Kecskemétre ⊕ 05.10 órakor érkezik) járat korlátozásra kerül, szabadnapokon 
közlekedik. Egyidejűleg az 502 sz. járat ⊗05.05 órakor az 501 sz. járat ⊗15.50 órakor megáll Pekár 
tanya nevű megállóhelyen. 

 

5203 KECSKEMÉT – LAKITELEK/SZENTKIRÁLY – TISZAKÉCSK E autóbuszvonalon új 
150 sz. járat kerül forgalomba állításra (Tiszakécske, Templom térről + 04.10 órakor,. Lakitelek, 
aut.vt-től + 04.34 órakor, Szentkirály, Egyetértés Tsz.-től + 04.45 órakor indul, Kecskemétre + 05.10 
órakor érkezik. 

 

5208 KECSKEMÉT – SZARVAS – BÉKÉSCSABA – GYULA autóbuszvonalon a 30 napos 
időszakra meghirdetett (2012 március 1-től, március 31-ig) 352 (Kunszentmártonból ⊗ 04.15 órakor 
indul, Kecskemét, Daimler 1. kapuhoz ⊗ 05.30 órakor érkezik), 361 (Kecskemét, Daimler 1. kaputól 
⊗ 15.25 órakor indul, Kunszentmártonba ⊗ 16.40 órakor érkezik) sz. járatok közlekedése 
véglegesítésre kerül 
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5209 KECSKEMÉT – KISKUNFÉLEGYHÁZA – SZENTES – HÓDME ZŐVÁSÁRHELY 
autóbuszvonalon új 501 sz. járat közlekedik az alábbi menetrend szerint. 

 
 

5210 KECSKEMÉT – LAKITELEK autóbuszvonalon  a 30 napos időszakra meghirdetett (2012 
március 1-től, március 31-ig) 277 (Kecskemétről ⊗ 15.40 órakor indul Nyárlőrincre), valamint a 356 
(Nyárlőrincről indul ⊗ 16.05 órakor Kecskemétre) sz. járatmegszűntetések véglegesítésre kerülnek. 

 

 

5212 KECSKEMÉT – LAKITELEK – TISZAALPÁR autóbuszvon alon a 30 napos időszakra 
meghirdetett (2012 március 1-től, március 31-ig) 344 sz. járat Nyárlőrinc érintésével való 
közlekedése véglegesítésre kerül. Tiszaalpár, postától 15.45 órakor Nyárlőrinc, kh.-tól 16.20 órakor 
indul, Kecskemétre 16.45 órakor érkezik. 

 

5214 KECSKEMÉT – VÁROSFÖLD autóbuszvonalon a 30 napos időszakra meghirdetett (2012 
március 1-től, március 31-ig) 674 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu érintése nélküli közlekedés 
véglegesítésre kerül. Városföldről ⊗15.00 órakor indul, Kecskemétre ⊗15.22 órakor érkezik. 

 

5215 KECSKEMÉT – KISKUNFÉLEGYHÁZA autóbuszvonalon  a 447 sz. járat (Kecskemétről 
⊗15.30 órakor indul, Kiskunfélegyházára ⊗16.10 órakor érkezik) megszűntetésre kerül. 

 

5225 KECSKEMÉT – IZSÁK autóbuszvonalon az 580 sz. járat (Ágasegyházáról ⊗04.50 órakor 
indul, Kecskemétre ⊗05.23 órakor érkezik) megszűntetésre kerül. A 347 sz. járat 30 perccel később 
közlekedik, ennek megfelelően Kecskemétről ⊗16.00 órakor indul, Izsákra ⊗16.45 órakor érkezik. A 
364 sz. járat 15 perccel később közlekedik, ennek megfelelően Izsákról ⊗ 16.45 órakor indul, 
Kecskemétre ⊗17.30 órakor érkezik. 
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5227 KECSKEMÉT – KALOCSA – BAJA autóbuszvonalon új 501, 502, 358 sz. járatok 
közlekednek az alábbi menetrend szerint: 

             
 

5232 KECSKEMÉT – KISKŐRÖS – KALOCSA autóbuszvonalon a 330 sz. járat (Kalocsáról 
⊗04.35 órakor indul, Kecskemétre ⊗07.10 órakor érkezik) ⊗06.58 órakor megáll Kecskemét, Pólus 
Róna megállónál. 

 

5234 KECSKEMÉT – SOLT – DUNAVECSE autóbuszvonalon a 360 (Dunavecséről ⊗04.55 
órakor indul, Kecskemétre ⊗06.50 órakor érkezik), 357 (Kecskemétről ⊗16.00 órakor indul, 
Dunavecsére ⊗18.00 órakor érkezik) sz. járatok megszűntetésre kerülnek. 

 

5235 KECSKEMÉT – KEREKEGYHÁZA autóbuszvonalon a 30 napos időszakra meghirdetett 
(2012 március 1-től, március 31-ig) 267 sz. járat csak szabadnapokon és 10 perccel későbbi 
közlekedése, a 254 sz. járat 15 perccel később közlekedése, a 264 sz. (Kerekegyháza ÁG.-től ⊗16.25 
órakor indul, Kecskemétre ⊗ 17.00 órakor érkezik) járat megszűntetése, és az új 502, 501 sz. járatok 
közlekedése véglegesítésre kerül. 

          

5237 KECSKEMÉT – KEREKEGYHÁZA – KUNBARACS – LADÁNYB ENE 
autóbuszvonalon a 30 napos időszakra meghirdetett (2012 március 1-től, március 31-ig) 260 sz. 
járat  szabadnapokon való közlekedése és az új 242 sz. járat közlekedése véglegesítésre kerül. 
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5245 KECSKEMÉT – LAJOSMIZSE – FELSŐLAJOS autóbuszvonalon a 30 napos időszakra 
meghirdetett (2012 március 1-től, március 31-ig) 180, 157, 184 sz. járatok meghosszabbított 
útvonalon való közlekedése, az új 471 sz. járat közlekedése Lajosmizse – Örkény viszonylatban, a 
164 sz. járat 20 perccel később közlekedése és a 171 sz. járat szabad- és munkaszüneti napokon 
való közlekedése véglegesítésre kerül. 

 

5258 KECSKEMÉT – KISKUNFÉLEGYHÁZA autóbuszvonal a 402 sz. járat meghosszabbított 
útvonalon Csongrád – Kecskemét viszonylatban közlekedik az alábbi menetrend szerint: 

 

 

5279 KISKUNHALAS – SZANK – KISKUNMAJSA – KECSKEMÉT,  DAIMLER 
autóbuszvonalon a 401, 402 sz. járatok menetrendje és útvonala az alábbiak szerint módosul. 

 

 
 

5311 BAJA – KALOCSA – SOLT – DUNAVECSE – KUNSZENTMIKLÓS autóbuszvonalon a 
370 sz. járat menetrendje Tass – Kalocsa között korábbra módosul. A járat Tassról ⊗04.55 órakor, 
Soltról ⊗06.00 órakor indul, Kalocsára ⊗06.45 órakor érkezik. A járat Kalocsa – Baja között 
változatlan menetrenddel közlekedik. 
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5365 KALOCSA – DUNAVECSE – TASS autóbuszvonalon a 383 sz. járat 25 perccel korábban 
közlekedik. Ennek megfelelően Solt, Aranykulcs térről ⊗11.55 órakor indul, Dunavecsére ⊗12.20 
órakor érkezik. Új 365 sz. járat kerül forgalomba állításra Solt – Dunavecse között. Soltról ⊗17.15 
órakor indul, Dunavecsére ⊗17.44 órakor érkezik. 

 

5382 SOLT – DUNAEGYHÁZA – ÚJSOLT autóbuszvonalon a 268 sz. járat részére Solt, Vécsey 
téri orvosi rendelő elnevezéssel új megállóhelyet érvényesítünk. A járat ⊗07.29 órakor érinti a jelzett 
megállóhelyet. 

 

5387 KECSKEMÉT – SZABADSZÁLLÁS – KUNSZENTMIKLÓS aut óbuszvonalon a 401, 402 
sz. járatok menetrendje és útvonala az alábbiak szerint módosul. 

 

 

 

 

    

Jelmagyarázat: 
 

⊗ munkanapokon 
 ⊕ szabad- és munkaszüneti napokon 
           csak felszálló utasok részére 
 
Kecskemét, 2012. március 28. 
 
 Kunság Volán ZRt. 
 Kecskemét 


