
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.  
cégcsoporthoz tartozó 

KUNSÁG VOLÁN Zrt.  KVZrt-6/2013-2014. 
Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. 
 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

 
 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. szeptember 1-tıl (hétfıtıl) a Hivatalos Volán 

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

1100 BUDAPEST – KECSKEMÉT – SZEGED - MAKÓ autóbuszvonalon 

a 204 sz. járat (Szegedrıl 13.20 órakor indul, Budapestre 16.50 órára érkezik) menetrendje a vonal 

teljes hosszán az alábbiak szerint módosul: 
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1522 KECSKEMÉT – TISZAKÉCSKE – SZOLNOK autóbuszvonalon 

az 503 sz. járat 10 perccel, az 501, 507, 505 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek.  

A vonalon közlekedı járatok részére „Kokovai dőlı”  elnevezéső megállóhely érvényesítésre kerül. 

A járatok menetrendje az alábbiak szerint módosul: 

 

 

1537 KECSKEMÉT – CEGLÉD – SZOLNOK autóbuszvonalon 

a 312 sz. járat (Abony, Kossuth térrıl 29 4.10 órakor indul Kecskemét, Daimler 1. kapuhoz) 

közlekedési napjai bıvítésre kerülnek. 

A 311 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kaputól 23 6.40 órakor indul Szolnokra) 10 perccel korábban 

közlekedik és közlekedési napjai korlátozásra kerülnek. 

A 322 sz. járat (Szolnokról O 9.00 órakor indul Kecskemétre) megszüntetésre kerül. 

Új 309 sz. járat kerül forgalomba állításra Kecskemét – Abony viszonylaton. 

A 313, 317, 315 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek az alábbi menetrend szerint: 
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5202 KECSKEMÉT – SZENTKIRÁLY – TISZAKÉCSKE autóbusz vonalon 

a 244 sz. járat (Tiszakécske, Templom térrıl ⊗14.40 órakor indul Kecskemétre) útvonala rövidül, 

Tiszakécske, Szolnoki út – Kecskemét, aut. áll. közötti szakaszon közlekedik (a pereghalmi betérési 

közlekedése az 5247 sz. vonalra kerül áthelyezésre). 

 

 

5206 KECSKEMÉT – KISKUNFÉLEGYHÁZA – SZEGED autóbuszvonalon 

az 501 sz. (Szegedrıl 23 3.45 órakor indul Kecskemétre), az 502 sz. (Kecskemétrıl 23 6.25 órakor 

indul Szegedre), a 137 sz. (Szegedrıl 16 11.30 órakor indul Kiskunfélegyházára), a 157 sz. (Szegedrıl 

⊗14.50 órakor indul Kiskunfélegyházára), az 515 sz. (Szegedrıl 42 19.25 órakor indul Kecskemétre), 

az 505 sz. (Szegedrıl 33 19.50 órakor indul Kecskemétre), 138 sz. járat (Kecskemétrıl ⊞15.00 órakor 

indul Szegedre), valamint az 504 sz. járat (Kecskemétrıl 53 22.20 órakor indul Szegedre) 

megszüntetésre kerül. Az 501, 502, 515, 505, 504 sz. járatok üzemeltetését a Tisza Volán Zrt. végzi a 

továbbiakban. 

Új 155, 159 sz. járatok kerülnek forgalomba állításra. 

Az 142 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat naponta közlekedik. 

A  132 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik. 

A 506, 516, 513, 503 sz. járatok részére „Kistelek, Gimnázium” megállóhely érvényesítésre kerül. 

A 136 sz. járat (Kecskemétrıl 16 15.00 órakor indul szegedre) Daimler 1 kapu betéréssel közlekedik. 

A járatok menetrendje az alábbiak szerint módosul: 
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5211 KECSKEMÉT – TISZAUG – TISZAFÖLDVÁR - MARTF Ő autóbuszvonalon 

az 501 sz. járat 10 perccel, az 503, 505, 507 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek. Ennek 

megfelelıen az 501 sz. járat Kecskemét, aut. áll.-ról 23 6.15 órakor indul, Martfőre 23 8.15 órakor 

érkezik, az 503 sz. járat Kecskemét, aut. áll.-tól 25 14.15 órakor indul, Martfőre 25 16.15 órára 

érkezik, az 505 sz. járat Kecskemét, aut. áll.ról 42 14.40 órakor indul, Martfőre 42 16.40 órára érkezik, 

az 507 sz. járat Kecskemét, aut. áll.-ról 29 22.15 órakor indul, Martfőre 29 00.15 órára érkezik. 

Az 502 sz. járat (Martfő, aut. áll. 29 3.35 órakor indul Kecskemét, aut. áll.-ra 5.35-ra érkezik) 

közlekedési napjai bıvítésre kerülnek. 

 A vonal járatai részére „Nyárl ırinc, bej. út” megállóhely érvényesítésre kerül. 

 

 

5208 KECSKEMÉT – SZARVAS – BÉKÉSCSABA – GYULA autóbuszvonalon 

a 365 sz. járat 10 perccel, a 363, 463 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek.  

A 361 sz. járat (Kecskemétrıl 53 18.30 órakor indul Kunszentmártonra) „Tiszaugi elág.” 

megállóhelynél 53 19.14 órakor megállításra kerül. 

A 340 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, a 314 sz. járat (Kunszentmártonról 76 9.30 

órakor indul Kecskemétre) megszüntetésre kerül. 

A járatok menetrendje az alábbiak szerint módosul: 
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5209 KECSKEMÉT – KISKUNFÉLEGYHÁZA – SZENTES – 

HÓDMEZİVÁSÁRHELY autóbuszvonalon 

az 501, 509 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek. Ennek megfelelıen az 501 sz. járat 

Kecskemét, aut. áll.-ról 25 14.20 órakor indul, Csongrádra 25 15.30 órára érkezik, az 509 sz. járat 

Kecskemétrıl 42 14.45 órakor indul, Csongrádra 42 15.55 órára érkezik. 

 

 

5212 KECSKEMÉT – LAKITELEK – TISZAALPÁR autóbuszvon alon 

az 541 sz. járat 10 perccel, a 345, 545, 359 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek. Ennek 

megfelelıen az 541 sz. járat Kecskemét, Daimler 1 kaputól 23 6.30 órakor indul, Tiszaalpár, postához 

23 7.40 órára érkezik, a 345 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kaputól 25 14.30 órakor indul, Tiszaalpár, 

postához 25 15.40 órára érkezik, az 545 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kaputól 42 14.55 órakor indul, 

Tiszaalpár, postához 42 16.05 órára érkezik, a 359 sz. járat Kecskemét, Daimler 1 kaputól ∅22.30 

órakor indul, Tiszaalpár, postához ∅23.40 órára érkezik. 

 

 

5214 KECSKEMÉT – VÁROSFÖLD autóbuszvonalon 

a 684 sz. járat (Városföld, kh.-tól ⊗16.08 órakor indul Kecskemétre) „Kecskemét, Georg Knorr út” 

érintésével közlekedik, a megállóhelyet ⊗16.31 órakor érinti. 

 

5215 KECSKEMÉT – KISKUNFÉLEGYHÁZA autóbuszvonalon 

a 477 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik (Kecskemét, aut. áll.-ról ⊗16.30 órakor indul, 

Kiskunfélegyházára ⊗17.10 órára érkezik.  

A 627 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat naponta közlekedik, Kecskemét, aut. 

áll.-ról 16.45 órakor indul, Kiskunfélegyházára 17.30 órára érkezik. 

Új 442 sz. járat kerül forgalomba állításra, Kiskunfélegyházáról ⊗18.30 órakor indul, Kecskemétre 

⊗19.10 órára érkezik. 

A 473 sz. járat (Kecskemét, aut. áll.-ról ⊗ 08.00 órakor indul, Kiskunfélegyházára)  és a 448 sz. járat 

(Kiskunfélegyházáról ⊗ 08.00 órakor indul Kecskemétre )Kecskemét, Georg Knorr út megállóhely 

érintésével közlekedik.  

A 629 sz. (Kecskemétrıl 29 17.45 órakor indul Kiskunfélegyházára), valamint a 474 sz. 

(Kiskunfélegyházáról ⊗16.30 órakor indul Kecskemétre) járat megszüntetésre kerül. Üzemeltetésüket 

a továbbiakban a Tisza Volán Zrt. végzi. 
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5217 KECSKEMÉT – KUNSZÁLLÁS – FÜLÖPJAKAB – KISKUNFÉ LEGYHÁZA 

autóbuszvonalon 

a 675, 676, 686 sz. járatok 10 perccel késıbb közlekednek.  

Új 672 sz. járat kerül forgalomba állításra az alábbi menetrend szerint: 

  

 

 

5218 KECSKEMÉT – KISKİRÖS – KALOCSA autóbuszvonalon 

az 501 sz. járat 10 perccel, az 503, 505, 507 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek. Ennek 

megfelelıen az 501 sz. járat Kecskemét, aut. áll.-ról 23 6.15 órakor indul Kalocsára, az 503 sz. járat 

Kecskemét, aut. áll.-ról 25 14.15 órakor indul Kecelre, az 505 sz. járat Kecskemétrıl 42 14.40 órakor 

indul Kecelre, az 507 sz. járat Kecskemétrıl 53 22.15 órakor indul Kalocsára. 

 

 

5225 KECSKEMÉT – IZSÁK autóbuszvonalon 

a 399 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik, Kecskemét, aut. áll.-ról O 22.40 órakor indul, Izsák, sz. 

vendéglıhöz O 23.25 órára érkezik. 
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5227 KECSKEMÉT – KALOCSA / DUNAÚJVÁROS autóbuszvonalon 

az 501 sz. járat 10 perccel, az 503, 507, 505 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek. 

A 243 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat naponta közlekedik. 

Az 508 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat munkanapokon, valamint 

munkanapot követı napon közlekedik. 

A 252 sz. járat megszüntetésre kerül.  

A 352 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat naponta közlekedik. 

Az 510, 506 sz. járatok Dunaújváros – Solt között 10 perccel késıbb közlekednek. 

A járatok menetrendje az alábbiak szerint módosul: 

  

 

5230 KECSKEMÉT – FÜLÖPHÁZA autóbuszvonalon 

az 547 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik, Kecskemét, aut. áll.-ról 16 5.30 órakor indul, 

Fülöpháza, iskolához 16 6.05 órára érkezik. 

 

5233 KECSKEMÉT – KEREKEGYHÁZA – SZABADSZÁLLÁS autób uszvonalon 

új 971 sz. járat közlekedik, Kerekegyháza – Fülöpháza viszonylatban. A járat Kerekegyháza, aut. vt.-

tıl ▲4.30 órakor indul, Fülöpháza, iskola megállóhelyhez ▲4.45 órára érkezik. 

A 993 sz. járat módosított útvonalon, Fülöpháza, iskola – 6. sz. italbolt viszonylaton közlekedik. 

Fülöpháza, iskolától ▲6.05 órakor indul, 6. sz. italbolthoz ▲6.20 órára érkezik. 
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5235 KECSKEMÉT – KEREKEGYHÁZA – KUNBARACS – KUNADAC S 

autóbuszvonalon 

az 507 sz. járat 10 perccel, az 501, 509, 259, 269 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek. 

A 267 sz. járat (Kecskemétrıl O 15.40 órakor indul Kerekegyházára) megszüntetésre kerül. 

A járatok menetrendje az alábbi: 

 

 

5237 KECSKEMÉT – KEREKEGYHÁZA – KUNBARACS – LADÁNYB ENE autóbuszvonalon 

a 292 sz. járatnál menetidı-korrekcióra kerül sor, a járat Kunbaracs, alsótól változatlan idıponttal, 

O4.15 órakor, Kerekegyháza, aut.vt.-tıl ugyancsak változatlan idıponttal O4.35 órakor indul, 

Kecskemétre 5 perccel késıbb, O5.10 órára érkezik. 

A 231 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik, Kecskemétrıl +22.40 órakor indul, Kunbaracs, 

alsóhoz +23.30 órára érkezik. 

 

 

 

5241 KECSKEMÉT – LADÁNYBENE – KUNSZENTMIKLÓS – DUNA VECSE 

autóbuszvonalon 

a 358 sz. járat közlekedési napjai korlátozásra kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik. 

Kunszentmiklós, Kálvin térrıl ⊗8.50 órakor indul, Kecskemét, aut. áll.-ra ⊗10.15 órára érkezik. 
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5245 KECSKEMÉT – FELSİLAJOS – DABAS autóbuszvonalon 

a 171 sz. járar 13 percel, 163 , 290 sz. járatok 10 perccel, a 145, 147, 503, 169, 184, 196 sz. járatok 5 

perccel korábban közlekednek.  

A 170 sz . járat 15 perccel korábban közlekedik. 

A 157, 164 sz. járatok közlekedési napjai korlátozásra kerülnek, tanszünetben munkanapokon 

közlekednek. 

Új 159, 260 sz. járatok kerülnek forgalomba állításra az alábbi menetrend szerint: 

 

 

5247 TISZAKÉCSKE – PEREGHALOM – TISZABÖG – TISZAKÉC SKE autóbuszvonalon 

a 262 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik, Tiszakécske, Templom térrıl ▲6.10 órakor indul, 

Tiszakécske, Templom térhez ▲7.15 órára érkezik. 

Új 266 sz. járat kerül forgalomba állításra, Tiszakécske, Templom térrıl ⊗14.40 órakor indul, 

Pereghalom, aut. fordulót ⊗15.03 órakor érinti, Tiszakécske, Szolnoki út megállóhoz ⊗15.15 órára 

érkezik. 

 

5250 KECSKEMÉT, DAIMLER 1. KAPU – BALLÓSZÖG autóbus zvonalon 

az 501 sz. járat 10 perccel, az 503, 509, 505 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek. Ennek 

megfelelıen az 501 sz. járat Kecskemétrıl 23 6.15 órakor indul Ballószögre, az 503 sz. járat 

Kecskemétrıl 25 14.15 órakor indul Ballószögre, az 509 sz. járat Kecskemétrıl 42 14.40 órakor indul 

Ballószögre, az 505 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kaputól 29 22.30 órakor indul Ballószögre. 
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5265 KISKUNFÉLEGYHÁZA – KISKUNMAJSA – SZANK autóbus zvonalon 

a 499 sz. járat (Kiskunfélegyházáról +18.30 órakor indul Kiskunmajsára) megszüntetésre kerül. 

A 439 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat naponta közlekedik. 

Kiskunfélegyházáról 31 18.20 órakor indul, Szank, benzinkúthoz 31 19.14 órára érkezik. 

A 458 sz. járat 10 perccel késıbb közlekedik, Szank, Tázlári úti iskolától 16 7.00 órakor indul, 

Kiskunmajsa, aut. vt.-hez 16 7.22 órára érkezik. 

A 472 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat naponta közlekedik, Szank, benzinkút 

megállótól 31 19.15 órakor indul, Kiskunmajsára 31 19.29 órára érkezik. 

 

5267 KISKUNFÉLEGYHÁZA – BUGAC – MÓRICGÁT autóbuszvo nalon 

a 751, 758 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek.  

A 793, 798 sz. járatok menetrendje és útvonala módosul. 

Új 795, 874 sz. járatok kerülnek forgalomba állításra. 

A 774 sz. járat közlekedési napjai korlátozásra kerülnek, menetrendje és útvonala módosul az alábbi 

menetrend szerint: 
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5271 KISKUNFÉLEGYHÁZA – KUNSZÁLLÁS – IZSÁK – SZABAD SZÁLLÁS 

autóbuszvonalon 

a 241 sz. járat 50 perccel késıbb közlekedik, Izsák, sz. vendéglıtıl ⊗5.25 órakor, Szabadszállás, vh. 

megállóhoz ⊗5.47 órára érkezik. 

A 240 sz. járat útvonala rövidül, a járat változatlan menetrendi idıpontokkal Izsák – 

Kiskunfélegyháza viszonylaton közlekedik. 

Új 236 sz. járat kerül forgalomba állításra Szabadszállás – Izsák viszonylaton. A járat Szabadszállás, 

vh.-tól ⊗5.00 órakor indul, Izsák, vh.-hoz ⊗5.24 órára érkezik. 

A 266 sz. járat 10 perccel késıbb közlekedik, Orgovány, Mőv. ház megállótól ▲13.15 órakor indul, 

Kiskunfélegyházára ▲14.05 órára érkezik. 

 

 

5275 KISKUNMAJSA – SOLTVADKERT – KISK İRÖS autóbuszvonalon 

a 983 sz. járat 5 perccel késıbb közlekedik, Kiskunmajsa, aut. vt.-tıl 16 6.25 órakor indul, Bodoglár, 

tsz. központhoz 16 6.35 órára érkezik. 

 

 

5276 KISKUNHALAS – BODOGLÁR – SZANK autóbuszvonalon 

a 373 sz. járat 10 perccel késıbb közlekedik, Bodoglár, tsz. központ megállótól 16 6.40 órakor indul, 

Szank, Tázlári úti iskolához 16 7.00 órára érkezik. 

 

 

5279 KISKUNHALAS – KISKUNMAJSA – KECSKEMÉT, DAIMLER  autóbuszvonalon 

a 404 sz. járat 10 perccel, a 402, 410 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek.  

A 406 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu – Kiskunhalas viszonylaton 5 perccel korábban 

közlekedik a mellékelt menetrend szerint: 
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5285 KISKUNHALAS – TOMPA – KELEBIA autóbuszvonalon 

a 688 sz. járat (Tompáról 16 6 05 órakor indul Kiskunhalasra) Kisszállás, körforgalom – 

Kiskunhalas, aut. áll. között az útvonalon rendszeresített valamennyi megállónál megáll, 

Kiskunhalasra 5 perccel késıbb, 16 6.55 órára érkezik. 

 

5287 SZEGED – KISKUNHALAS autóbuszvonalon 

a 249 sz. járat (Szegedrıl 31 18.00 órakor indul Kiskunhalasra) megállításra kerül 31 18.51 órakor a 

„Süli tanya”  nevő megállónál. 

 

5311 BAJA – KALOCSA – SOLT – DUNAVECSE – KUNSZENTMIKLÓS autóbuszvonalon 

a 348 sz. járat 35 perccel korábban és Szalkszentmárton, TÜZÉP betérési szakasz érintésével 

közlekedik az alábbi menetrend szerint: 

 

 

5344 KISKİRÖS – TABDI – CSENGİD – KISKİRÖS autóbuszvonalon 

az 557 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik, Tabdi, Mővelıdési háztól ▲16.55 órakor indul, 

Akasztó, kultúrházhoz ▲17.14 órára érkezik. 

 

5355  KALOCSA – BÁTYA- FAJSZ autóbuszvonalon 

a 372 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik, Kalocsa, aut. áll.-tól ⊗16.05  órakor indul, Kalocsa, 

kórház megállóhoz ⊗16.10 órára érkezik. 
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5372 KALOCSA- ÖREGCSERTİ autóbuszvonalon 

új 457, 458 sz. járatok közlekednek az alábbi menetrend szerint: 

 

  

 

5373 KALOCSA – HOMOKMÉGY (ALSÓMÉGY) autóbuszvonalon  

a 837 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik, Kalocsa, kórház megállótól ⊗16.15 órakor indul, 

Homokmégy (Alsómégy), aut. ford.-hoz ⊗16.48 órára érkezik. 

 

5387 KECSKEMÉT, DAIMLER – SZABADSZÁLLÁS – KUNSZENTM IKLÓS 

autóbuszvonalon 

a 408 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, Kunszentmiklós, Petıfi ltp.-tıl 23 4.00 

órakor indul, Kecskemét, aut. áll.-ra 23 5.25 órára érkezik. 

A 403 sz. járat 10 perccel, a 401, 407, 405 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek az alábbi 

menetrend szerint: 
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Jelmagyarázat: 
  naponta 
 × munkaszüneti napok kivételével naponta 

 ⊗ munkanapokon 

 ∅ szabadnapok kivételével naponta 
 ⊕ szabad- és munkaszüneti napokon 
 + munkaszüneti napokon 
 ▲ iskolai elıadási napokon 

 △ tanszünetben munkanapokon 
 O szabadnapokon 

 ⊞ a hetek elsı munkanapját megelızı napokon 
  egyelıre nem közlekedik 
 16 tanév tartama alatt munkanapokon 
 23 munkanapokon, valamint munkanapot követı napon a MERCEDES-gyár munkarendje 

szerint 
 25 csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon a MERCEDES-gyár munkarendje 

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

munkarendje szerint 
 31 naponta, de nem közlekedik XII.24-én 
 33 csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon, valamint munkanapot megelızı napon 
 36 szabad- és munkaszüneti napokon, de nem közlekedik XII.24-én 
 42 csütörtöki munkanapon 
 53 munkanapokon, valamint munkanapot megelızı napon a MERCEDES-gyár munkarendje 

szerint 
 70 nyári tanszünetben munkanapokon 
 76 a hetek utolsó munkanapját követı napon 
 85 tanév tartama alatt a hetek utolsó tanítási napja kivételével munkanapokon 
 
Kecskemét, 2014. augusztus 18. 
 
 
 Kunság Volán Zrt. 
 DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.  
 cégcsoport tagja 
 Kecskemét 


