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         KVZrt-10/2013-2014. 

         MENETRENDI ÉRTESÍTÉS                    

 
 

 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-től (vasárnaptól) a 2014-2015 évi Hivatalos Volán 

Autóbusz Menetrend életbelépésétől a Bács-Kiskun megyei kötetében az alábbi menetrend módosítások kerülnek 

bevezetésre. 

 

1522 Kecskemét – Tiszakécske - Szolnok autóbuszvonal megszüntetésre kerül. 

A vonalon meghirdetett autóbuszjáratok a meghosszabbított 5202 Kecskemét – Szentkirály – Tiszakécske – 

Szolnok autóbuszvonalon kerülnek meghirdetésre változatlan járatszámon és menetrend alapján. Az érintett 

autóbuszjáratok: 
 

503 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul 23 6:15 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik 23 7:55 óra, 

501 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul 25 14:15 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik 25 15:55 óra, 

507 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul 42 14:40 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik 42 16:20 óra, 

505 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 29 22:30 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik 29 00:05 óra, 

502 sz. járat Szolnok, aut. áll. indul 29 3:55 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 29 5:30 óra, 

514 sz. járat Szolnok, aut. áll. indul x 9:00 óra, Tiszakécske, Templom tér x 9:45 óra, 

510 sz. járat Szolnok, aut. áll. indul 42 11:35 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 42 13:10, 

504 sz. járat Szolnok, aut. áll. indul 25 12:00 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 25 13:35 óra, 

506 sz. járat Szolnok, aut. áll. indul △ 16:50 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik △ 18:15 óra, 

512 sz. járat Szolnok, aut. áll. indul 42 19:25 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 42 21:00 óra, 

508 sz. járat Szolnok, aut. áll. indul 53 19:50 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 53 21:25 óra. 

 

 

1523 Kecskemét – Kiskunhalas - Baja autóbuszvonal megszüntetésre kerül. 

A vonal 102 sz. járata Baja, aut. áll. indul x 15:35 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik x 18:10 óra új időfekvéssel kerül 

áthelyezésre Baja – Kiskunhalas között az 5289 Baja – Mélykút – Jánoshalma – Kiskunhalas autóbuszvonalra. 

A Kiskunhalas – Kecskemét viszonylatú közlekedés változatlan menetrend szerint az 5221 Kecskemét – Kiskunhalas 

– Mélykút/Kelebia autóbuszvonalon kerül meghirdetésre. 

 

 

1528 Kecskemét – Dunaföldvár – Siófok – Hévíz autóbuszvonalon 

Zamárdi – Siófok között menetidő-korrekcióra kerül sor. A vonalon Balatonlelle, Becsali Csárda megállóhely 

törlésre kerül, Balatonboglár, Orvosi rendelő megállóhely érvényesítésre kerül. 

 

 

1537 Kecskemét – Cegléd - Szolnok autóbuszvonal megszüntetésre kerül. 

A vonalon meghirdetett autóbuszjáratok az új 5201 Kecskemét – Cegléd/Abony – Szolnok autóbuszvonalon 

kerülnek meghirdetésre változatlan járatszámon. Az érintett autóbuszjáratok: 
 

311 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 29 6:30 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik 29 7:55 óra, 

309 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul O 6:30 óra, Abony, Kossuth tér érkezik O 7:35 óra, 

723 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul 29 9:45 óra, Szolnok, aut. áll. 29 11:20 óra, 

313 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 25 14:30 óra, Abony, Kossuth tér érkezik 25 15:35 óra, 

317 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 42 14:55 óra, Abony, Kossuth tér érkezik 42 16:00 óra, 

321 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul 17:45 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik 19:20 óra, 

323 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul ⊞17:45 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik ⊞19:20 óra, 

319 sz. járat Nagykőrös, Szabadság tér indul 29 19:15 óra, Abony, Kossuth tér érkezik 29 19:45 óra, 

315 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 29 22:30 óra, Abony, Kossuth tér érkezik 29 23:35 óra, 

312 sz. járat Abony, Kossuth tér indul 23 4:10 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 23 5:20 óra, 

314 sz. járat Szolnok, aut. áll. indul 42 11:35 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 42 13:00 óra, 



2 
 

316 sz. járat Szolnok, aut. áll. indul 25 12:00 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 25 13:25 óra, 

320 sz. járat Abony, Kossuth tér indul 42 19:50 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 42 21:00 óra, 

318 sz. járat Abony, Kossuth tér indul 2 20:15 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 2 21:15 óra, 

Fentiekkel egyidejűleg a 310 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik, Abony, Kossuth tér indul 29 23.40 óra, 

Nagykőrös, Szabadság tér érkezik 29 00:10 óra. 

 

 

5200 Kecskemét – Nagykőrös - Cegléd autóbuszvonalon 

285 sz. járat 40 perccel korábban és meghosszabbított útvonalon, Nagykőrös, Hotel Cifra megállóhelyig közlekedik, 

Kecskemét, aut. áll. indul x 11:45 óra, Nagykőrös, Hotel Cifra érkezik x 12:12 óra, 

236 sz. járat 15 perccel korábban és Nagykőrös, Hotel Cifra megállóhelytől közlekedik, Nagykőrös, Hotel Cifra indul 

x12:45 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik x 13:13 óra, 

279, 226 sz. járatok korlátozó jele módosul, munkaszüneti napok kivételével naponta közlekednek.  

279 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul x 22:10 óra, Nagykőrös, Szabadság tér érkezik x 22:35 óra, 

226 sz. járat Nagykőrös, Szabadság tér indul x 20:30 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik x 20:55 óra, 

210 sz. járat korlátozó jele módosul, a járat szabadnapokon közlekedik, Nagykőrös, Szabadság tér indul O 5:00 óra, 

Kecskemét, aut. áll. érkezik O 5:25 óra. 

 

 

5203 Kecskemét – Szentkirály/Lakitelek - Tiszakécske autóbuszvonalon 

223 sz. járat 15 perccel korábban közlekedik, Kecskemét, aut. áll. indul ▲6:20 óra, Tiszakécske, Templom tér érkezik 

▲7:15 óra, 

146 sz. járat 15 perccel később közlekedik, Tiszakécske, Templom tér indul 13:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 

14:25 óra, 

365 sz. járat meghosszabbított útvonalon, Kecskemét, aut. áll. – Lakitelek, aut. vt. viszonylaton közlekedik, 

Kecskemét, aut. áll. indul 13:00 óra, Lakitelek, aut. vt. érkezik 13:38 óra. 

 

 

5204 Kunszentmárton – Csépa – Lakitelek autóbuszvonalon 

431 sz. járat Tiszaug, kh. indul ▲ 6:10 óra, Lakitelek, piactér érkezik ▲ 6:20 óra megszüntetésre kerül, az 5210-es 

vonalra áthelyezve közlekedik, a 358 sz. járat meghosszabbításával. 

 

 

5207 Kecskemét - Waldorf iskola autóbuszvonalon 

112 sz. járat Kecskemét, Waldorf iskola indul ▲ 7:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ▲ 8:05 óra 

141 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 13:55 óra, Kecskemét, Waldorf iskola érkezik ▲ 14:20 óra 

121 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 15:30 óra, Kecskemét, Waldorf iskola érkezik ▲ 15:55 óra 

Kecskemét, Vásárhelyi P. isk. megállóhely érintése nélkül közlekedik. 

 

 

5208 Kecskemét – Szarvas – Békéscsaba - Gyula autóbuszvonalon 

350 sz. járat 15 perccel később közlekedik, Szarvas, aut. áll. indul  12:40 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  14:30 

óra. 

337 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 14:30 óra, Tiszaug, kh. érkezik ▲ 15:15 óra 

359 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul  16:30 óra, Tiszaug, kh. érkezik  17:20 óra 

334 sz. járat Tiszaug, kh. indul ▲ 15:20 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ▲ 16:03 óra 

367 sz. járat Lakitelek, aut. vt. indul ▲ 14:40 óra, Tiszaug, kh. érkezik ▲ 14:50 óra 

362 sz. járat Tiszaug, kh. indul ▲ 14:55 óra, Lakitelek, aut. vt. érkezik ▲ 15:05 óra 

a meghosszabbított 5210 Kecskemét – Lakitelek – Tiszaug autóbuszvonalra kerül áthelyezésre változatlan menetrend 

szerint. 

 

 

5210 Kecskemét – Lakitelek – Tiszaug autóbuszvonalon 

új 371, 374 sz. járatok kerülnek forgalomba állításra. 

371 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 16:00 óra, Lakitelek, aut. vt. érkezik ▲ 16:33 óra 

374 sz. járat Lakitelek, aut. vt. indul ▲ 16:45 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ▲ 17:20 óra. 

358 sz. járat meghosszabbított útvonalon, Tiszaug, kh. – Kecskemét, aut. áll. viszonylaton közlekedik, Tiszaug, kh. 

indul ▲ 6:15 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ▲ 7:05 óra. 

Új 437, 359, 334, 467, 462 sz. járatok kerülnek meghirdetésre az 5208 sz. vonalról áthelyezve. 

437 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 14:30 óra, Tiszaug, kh. érkezik ▲ 15:15 óra 

359 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul  16:30 óra, Tiszaug, kh. érkezik  17:20 óra 



3 
 

334 sz. járat Tiszaug, kh. indul ▲ 15:20 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ▲ 16:03 óra 

467 sz. járat Lakitelek, aut. vt. indul ▲ 14:40 óra, Tiszaug, kh. érkezik ▲ 14:50 óra 

462 sz. járat Tiszaug, kh. indul ▲ 14:55 óra, Lakitelek, aut. vt. érkezik ▲ 15:05 óra 

 

 

5214 Kecskemét – Városföld autóbuszvonalon 

680 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik, Városföld, kh. indul 4:45 

óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 5:12 óra. 

 

 

5217 Kecskemét – Kunszállás – Fülöpjakab – Kiskunfélegyháza autóbuszvonalon 

680 sz. járat (Fülöpjakab, vegyesbolt indul 10 4:30 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 10 5:15 óra) megszüntetésre 

kerül. 
Egyidejűleg a 670 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, munkanapokon közlekedik, Fülöpjakab, 

vegyesbolt indul  4:40 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  5:15 óra. 

668, 678 sz. járatok 10 perccel korábban közlekednek, 668 sz. járat Fülöpjakab, vegyesbolt indul 5:55 óra, 

Kecskemét, aut. áll. érkezik  6:30 óra. 

678 sz. járat Fülöpjakab, vegyesbolt indul O 5:55 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik O 6:35 óra. 

671 sz. járat 10 perccel korábban közlekedik, Kecskemét, aut. áll. indul O 5:15 óra, Fülöpjakab, vegyesbolt érkezik 

O5:55 óra. 

 

 

5219 Kecskemét – Soltvadkert – Kecel – Baja autóbuszvonalon 

A Kecskemétre irányuló viszonylaton új megállóhely kerül érvényesítésre Kecskemét, Halasi úti felüljáró 

elnevezéssel (a hobbik felől érkező járatok részére). A jelzett megálló Kecskemét, Csókás J. u. megállóhelytől 0,4 km-

re, Kecskemét, Baumax megállóhelytől 1,0 km-re helyezkedik el. 

374 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Bócsa (Abonyi Major) indul 16 17:13 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 16 18:10 óra. 

 

 

5220 Kecskemét – Jakabszállás – Orgovány autóbuszvonalon 

új 489, 682 sz. járatok kerülnek forgalomba állításra munkanapokon. 

489 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul  8:40 óra, Matkó, aut. ford. érkezik  9:09 óra 

682 sz. járat Matkó, aut. ford. indul  9:10 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  9:39 óra 

467 sz. járat közlekedési napjai korlátozásra kerülnek, a járat szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik, 

Kecskemét, aut. áll. indul  9:00 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik  10:00 óra 

Fenti korlátozással egyidejűleg új 367 sz. járat kerül forgalomba állításra munkanapokon Kecskemét – Orgovány 

viszonylaton. Kecskemét, aut. áll. indul  9:00 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik  9:45 óra. 

643 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul  11:45 óra, Jakabszállás, sz. ib. érkezik  12:30 óra. 

455 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul 12:45 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik 13:45 óra. 

585 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll.. indul  13:45 óra, Matkó, aut. ford. érkezik  14:14 óra. 

665 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 14:00 óra, Jakabszállás, sz. ib. érkezik ▲ 14:45 óra. 

677 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul  14:40 óra, Matkó, aut. ford. érkezik  15:09 óra. 

777 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul  14:45 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik  15:45 óra. 

685 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul 15:40 óra, Matkó, aut. ford. érkezik 16:09 óra. 

491 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul  16:40, Matkó, aut. ford. érkezik  17:09 óra. 

697 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul 18:50 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik 19:50 óra 

679 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul  20:30 óra, Jakabszállás, sz. ib. érkezik  21:15 óra 

669 sz. járat esetében esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási 

indulási és érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul  22:30 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik 23:30 óra. 
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438 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Orgovány, Műv. Ház indul O 4:20 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik O 5:20 óra 

660 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Orgovány, Műv. Ház indul + 5:45 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik + 6:45 óra. 

650 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik, Orgovány, Műv. Ház indul  5:45 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  6:30 

óra. 

458 sz. járat Matkó, aut. ford. érintése nélkül közlekedik, Orgovány, Műv. Ház indul  8:50 óra, Kecskemét, aut. áll. 

érkezik  9:35 óra 

470 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Orgovány, Műv. Ház indul 10:40 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 11:40 óra 

436 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Orgovány, Műv. Ház indul  11:40 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  12:40 óra 

578 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Matkó, aut. ford. indul  14:20 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  14:49 óra 

456 sz. járat 5 perccel később közlekedik, Orgovány, Műv. Ház indul  13:50 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 14:50 

óra. 

556 sz. járat 5 perccel később közlekedik, Orgovány, Műv. Ház indul  13:50 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 14:35 

óra. 

678 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Matkó, aut. ford. indul  15:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  15:54 óra. 

684 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Matkó, aut. ford. indul 16:10 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 16:39 óra 

634 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Orgovány, Műv. Ház indul  18:15 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  19:15 óra. 

668 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Orgovány, Műv. Ház indul  20:40 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  21:40 óra. 

A Kecskemétre irányuló viszonylaton új megállóhely kerül érvényesítésre Kecskemét, Halasi úti felüljáró 

elnevezéssel (a hobbik felől érkező járatok részére). A jelzett megálló Kecskemét, Csókás J. u. megállóhelytől 0,4 km-

re, Kecskemét, Baumax megállóhelytől 1,0 km-re helyezkedik el. 

 

 

5221 Kecskemét – Kiskunhalas – Mélykút/Kelebia autóbuszvonalon 

520 sz. járat Kiskunhalas, aut. áll. indul  5:40 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  7:10 óra és a 620 sz. járat Tompa, 

aut. vt. indul  4:45 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  7:10 óra, 7:02 órakor megáll Kecskemét, Damjanich J. Ált. Isk. 

megállóhelyen. 

639 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul  18:15 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  19:45 óra, megáll Pirtó, Patkó tó, 

Tázlári útelág., Felső kistelek, Sóstói útelág. nevű megállóhelyeken is. 

Új 102 sz. járat közlekedik Kiskunhalas, aut. áll. indul x 16:55 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik x 18:10 óra (a 

megszűnő 1523/102 sz. járat részbeni meghirdetéseként). 

A Kecskemétre irányuló viszonylaton új megállóhely kerül érvényesítésre Kecskemét, Halasi úti felüljáró 

elnevezéssel (a hobbik felől érkező járatok részére). A jelzett megálló Kecskemét, Csókás J. u. megállóhelytől 0,4 km-

re, Kecskemét, Baumax megállóhelytől 1,0 km-re helyezkedik el. 

 

 

5222 Kecskemét – Bugac – Móricgát autóbuszvonalon 

553 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul 6:30 óra, Bugac, kh. érkezik 7:30 óra 

545 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. 11:00 óra, Bugac, kh. érkezik 12:00 óra 

558 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Bugac, kh. indul O 5:40 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik O 6:45 óra 

542 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Bugac, kh. indul 8:00 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik  9:00 óra 

546 sz. járat esetében a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan végállomási indulási és 

érkezési adatok mellett, Bugac, kh. indul 12:35 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 13:35 óra 

535 sz. járat 5 perccel később közlekedik, Kecskemét, aut. áll. indul  14:35 óra, Móricgát, kultúrotthon  15:40 

554 sz. járat 5 perccel később közlekedik, Móricgát, kultúrotthon indul △15:40 óra, Jakabszállás, v. átj. érkezik △16:17 

óra 

556 sz. járat 5 perccel később közlekedik, Móricgát, kultúrotthon indul ▲ 15:40 óra, Bugac, kh. érkezik ▲ 15:53 óra 

549 sz. járat 15 perccel később közlekedik és a matkói betérési szakaszon menetidő-korrekcióra kerül sor, változatlan 

végállomási indulási és érkezési adatok mellett, Kecskemét, aut. áll. indul 17:30 óra, Bugac, kh. érkezik 18:30 óra 
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562 sz. járat 15 perccel később közlekedik, Bugac, kh. indul ▲ 18:30 óra, Jakabszállás, v. átj. érkezik ▲ 18:50 óra 

582 sz. járat 15 perccel később közlekedik, Bugac, kh. indul △18:30 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik △ 19:20 óra 

572 sz. járat 15 perccel később közlekedik, Bugac, kh. indul 18:30 óra, Jakabszállás, v. átj. érkezik  18:50 óra 

A Kecskemétre irányuló viszonylaton új megállóhely kerül érvényesítésre Kecskemét, Halasi úti felüljáró 

elnevezéssel (a hobbik felől érkező járatok részére). A jelzett megálló Kecskemét, Csókás J. u. megállóhelytől 0,4 km-

re, Kecskemét, Baumax megállóhelytől 1,0 km-re helyezkedik el. 

 

 

5225 Kecskemét – Izsák autóbuszvonalon 

A 347, 364 sz. járatok közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, munkaszüneti napok kivételével naponta 

közlekednek. 

347 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul x 15:50 óra, Izsák, sz. vend. érkezik x 16:35 óra 

364 sz. járat Izsák, sz. vend. indul x 16:45 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik x 17:30 óra 

359, 369, 352 sz. járatok 20 perccel később közlekednek. 

359 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul 19.40 óra, Izsák, sz. vend. érkezik 20:25 óra 

352 sz. járat Izsák, sz. vend. indul 20:30 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 21:15 óra 

369 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul + 21:20 óra, Izsák, sz. vend. + 22:05 óra 

 

 

5227 Kecskemét – Kalocsa/Dunaújváros autóbuszvonalon 

243 sz. járat Fülöpháza, isk. betérési szakasz érintésével közlekedik, Kecskemét, aut. áll. indul 7:25 óra, Fülöpháza, isk. 

érinti 7:58 óra, Solt, Aranykulcs tér érkezik 8:45 óra 

 

 

5228 Kecskemét – Hetényegyháza – Kerekegyháza autóbuszvonalon 

új 390 sz. járat kerül forgalomba állításra, Kerekegyháza, ÁG indul ▲ 6:30 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ▲7:05 

óra 

 

 

5231 Kecskemét – Fülöpháza – Szabadszállás – Dunaegyháza autóbuszvonalon 

896 sz. járat meghosszabbított útvonalon, Szabadszállás, vh. – Kecskemét, aut. áll. viszonylaton közlekedik, 

Szabadszállás, vh. indul ▲ 14:00 óra indul, Kecskemét, aut. áll. érkezik ▲ 15:05 óra 

 

 

5233 (Kecskemét-) Kerekegyháza – Szabadszállás autóbuszvonalon 

új 978, 997 sz. járatok közlekednek szabad- és munkaszüneti napokon. 

978 sz. járat Szabadszállás, vh. indul  4:30 óra, Kecskemét, aut. áll.  5:45 óra 

997 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul  19:15 óra, Szabadszállás, vh. érkezik  20:32 óra 

948 sz. járat 25 perccel később közlekedik, Szabadszállás, vh. indul + 12:30 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik +13:40 

óra 

975 sz. járat Kondor-tó megállótól ▲ 14:35 óra, Szabadszállás, vh. érkezik ▲ 14:58 óra, megszüntetésre kerül. Ezzel 

egyidejűleg a 995 sz. járat meghosszabbított útvonalon, Kecskemét, aut. áll. – Szabadszállás, vh. viszonylaton 

közlekedik, Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 13:35 óra, Szabadszállás, vh. érkezik ▲ 14:55 óra 

976 sz. járat Szabadszállás, vh. indul ▲ 14:00 óra, Kondor-tó érkezik ▲ 14:23 óra, megszüntetésre kerül. 

 

 

5235 Kecskemét – Kerekegyháza – Kunbaracs – Kunadacs autóbuszvonalon 

282 sz. járat Kerekegyháza, ÁG indul ▲ 6:30 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ▲ 7:05 óra, megszüntetésre kerül. 

 

 

5239 Kecskemét – Csengőd – Fülöpszállás – Kunszentmiklós autóbuszvonalon 

378 sz. járat esetében menetidő-korrekcióra kerül sor, a járat Csengőd, vá. bej. út megálló indul ▲7:43 óra, Csengőd, 

vá. indul ▲ 7:44 óra, a továbbiakban a járat menetrendje változatlan. 

 

 

5240 Kecskemét – Méntelek – Ladánybene autóbuszvonalon 

349 sz. járat 10 perccel később közlekedik, Kecskemét, aut. áll. indul  22:40 óra, Ladánybene, aut. vt. érkezik 23:15 óra 

 

 

5242 Kecskemét – Lajosmizse – Ladánybene autóbuszvonalon 

182 sz. járat 10 perccel később közlekedik, Ladánybene, aut. vt. indul 23:15 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 23:55 

óra 
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5245 Kecskemét – Lajosmizse – Felsőlajos – Örkény – Dabas autóbuszvonalon 

271, 168, 290 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek. 

271 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul ▲ 5:55 óra, Lajosmizse, kultúrház érkezik ▲ 6:20 óra 

168 sz. járat Lajosmizse, kultúrház indul ▲ 6:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ▲ 6:50 óra 

290 sz. járat Dabas, motel indul 29 23:30 óra, Lajosmizse, kultúrház érkezik 29 23:55 óra 

 

 

5247 Tiszakécske – Tiszabög – Pereghalom – Tiszakécske autóbuszvonalon 

253 sz. járat Tiszakécske, Templom tér indul ▲ 6:40 óra, Tiszakécske, Templom tér érkezik ▲7:30 óra, 

megszüntetésre kerül. 

262 sz. járat Tiszakécske, Templom tér indul ▲ 6:10 óra, Tiszakécske, Templom tér érkezik ▲ 7:15 óra, ▲7:04 órakor 

érinti Újbög, óvoda megállóhelyet. 

 

 

5252 Kiskunfélegyháza – Tiszaalpár – Tiszakécske autóbuszvonalon 

új 557, 338, 547, 328 sz. járatok közlekednek iskolai előadási napokon Tiszaalpár – Tiszakécske viszonylaton. 

338 sz. járat Tiszakécske, Templom tér indul ▲ 6:10 óra, Tiszaalpár, posta érkezik ▲ 6:50 óra 

557 sz. járat Tiszaalpár, posta indul ▲ 6:55 óra, Tiszakécske, Templom tér ▲ 7:31 óra 

328 sz. járat Tiszakécske, Templom tér indul ▲ 16:10 óra, Tiszaalpár, posta érkezik ▲ 16:50 óra 

547 sz. járat Tiszaalpár, posta indul ▲ 16:55 óra, Tiszakécske, Templom tér érkezik ▲ 17:31 óra 

 

 

5255 Kecskemét - Kiskunfélegyháza – Szentes autóbuszvonalon 

771, 777, 778, 780 sz. járatok megszüntetésre kerülnek, változatlan menetrend és járatszám szerinti közlekedéssel az új 

5259 Kiskunfélegyháza – Gátér autóbuszvonalra kerülnek áthelyezésre. 

778 sz. járat Gátér, kh. indul ▲ 7:05 óra, Kiskunfélegyháza, József A. isk. érkezik ▲ 7:28 óra 

771 sz. járat Kiskunfélegyháza, József A. isk. indul ▲ 7:30 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik ▲ 7:33 óra 

780 sz. járat Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 15:55 óra, Kiskunfélegyháza, József A. isk. érkezik ▲ 15:58 óra 

777 sz. járat Kiskunfélegyháza, József A. isk. indul ▲ 16:00 óra, Gátér, kh. érkezik ▲ 16:25 óra 

 

 

Új 5259 Kiskunfélegyháza – Gátér autóbuszvonal nyitására kerül sor, benne 

777, 771, 778, 780 sz. járatok meghirdetésével. 

778 sz. járat Gátér, kh. indul ▲ 7:05 óra, Kiskunfélegyháza, József A. isk. érkezik ▲ 7:28 óra 

771 sz. járat Kiskunfélegyháza, József A. isk. indul ▲ 7:30 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik ▲ 7:33 óra 

780 sz. járat Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 15:55 óra, Kiskunfélegyháza, József A. isk. érkezik ▲ 15:58 óra 

777 sz. járat Kiskunfélegyháza, József A. isk. indul ▲ 16:00 óra, Gátér, kh. érkezik ▲ 16:25 óra 

 

 

5263 Kiskunfélegyháza – Pálmonostora – Tömörkény autóbuszvonalon 

447, 474 sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek, 

447 sz. járat Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul x 15:45 óra, Tömörkény, aut. vt. érkezik x 16:25 óra 

474 sz. járat Tömörkény, aut. vt. indul x 16:30 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik x 17:10 óra 

 

 

5265 Kiskunfélegyháza – Kiskunmajsa – Szank autóbuszvonalon 

245 sz. járat rövidített útvonalon, Kiskunfélegyháza, aut. áll. – Kiskunmajsa, aut. vt. viszonylatban közlekedik, 

Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul  14:00 óra, Kiskunmajsa, aut. vt. érkezik  14:35 óra 

Új 255 sz. járat közlekedik Kiskunfélegyháza, Műanyaggyár indul  13:25 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik 

13:29 óra 

488 sz. járat 5 perccel korábban közlekedik, Kiskunmajsa, aut. vt. indul 16 5:55 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik 

16 6:27 óra 

 

 

5270 Kiskunfélegyháza – Kunszállás – Fülöpjakab autóbuszvonalon 

273, 272 sz. járatok 10 perccel később közlekednek, 

273 sz. járat Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul ▲ 6:35 óra, Fülöpjakab, vegyesbolt érkezik ▲ 6:55 óra 

272 sz. járat Fülöpjakab, vegyesbolt indul ▲ 7:00 óra, Kiskunfélegyháza, aut. áll. érkezik ▲ 7:27 óra 
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5271 Kiskunfélegyháza – Kunszállás – Izsák – Szabadszállás autóbuszvonalon 

275 sz. járat 5 perccel később közlekedik, Kiskunfélegyháza, aut. áll. ▲ 17:25 óra, Orgovány, Műv. Ház érkezik 

▲18:27 óra 

 

 

5279 Kiskunhalas – Kiskunmajsa – Kecskemét, Daimler autóbuszvonalon 

Kiskunmajsa, termálfürdő megállóhely a vonal valamennyi járata részére érvényesítésre kerül. 

409, 405, 411, 403, 404, 406 sz. járatok részére Csuka dűlő megállóhely érvényesítésre kerül, ez utóbbi Fülöpjakab, 

vegyesbolt megállóhelytől 1,0 km-re, Kunszállás, aut. vt. megállóhelytől 2,9 km-re helyezkedik el. 

 

 

5286 Kiskunhalas – Jánoshalma autóbuszvonalon 

új 776 sz. járat közlekedik Jánoshalma – Kiskunhalas viszonylaton munkanapokon, Jánoshalma, aut. áll. indul 5:00 

óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  5:30 óra 

 

 

5289 Baja – Mélykút – Jánoshalma – Kiskunhalas autóbuszvonalon 

227 sz. járat Mélykút, aut. vt. indul  17:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik  18:20 óra, megszüntetésre kerül. 

Új 231 sz. járat közlekedik Mélykút – Jánoshalma viszonylaton, Mélykút, aut. vt. indul  16:25 óra, Jánoshalma, aut. 

áll. érkezik  16:42 óra. 

Új 229 sz. járat közlekedik, Baja – Kiskunhalas között, Baja, aut. áll. indul x 16:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 

x18:00 óra 

 

 

5311 Baja – Kalocsa – Solt – Dunavecse – Kunszentmiklós autóbuszvonalon 

372 sz. járat Solt, Nagymajori elág. – Solt, Aranykulcs tér viszonylatban 5 perccel korábban közlekedik, Solt, 

Nagymajori elág. indul  6:30 óra, Solt, Aranykulcs tér érkezik  6:34 óra, Solt – Baja között a járat menetrendje 

változatlan. 

 

 

5360 Kalocsa – Harta autóbuszvonalon 

275, 246 sz. járatok 20 perccel később közlekednek.  

275 sz. járat Kalocsa, aut. áll. indul ▲ 13:20 óra, Dunapataj, sz. bolt érkezik ▲ 13:40 óra 

246 sz. járat Dunapataj, sz. bolt indul ▲ 13:45 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik ▲ 14:05 óra 

 

 

5365 Kalocsa – Dunavecse – Tass autóbuszvonalon 

344 sz. járat közlekedési napjai korlátozásra kerülnek, a járat szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik, 

Dunavecse, aut. vt. indul  10:30 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik  11:40 óra. 

Új 342 sz. járat kerül forgalomba állításra, Dunavecse, aut. vt. indul 1010:30 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik 1011:40 óra. 

 

 

5368 Kalocsa – Harta – Dunatetétlen autóbuszvonalon 

251 sz. járat Kalocsa, aut. áll. 10 perccel később indul ▲ 5:50 óra, Dunatetétlen, aut. vt. érkezik változatlan időponttal 

▲ 6:30 óra 

248 sz. járat meghosszabbított útvonalon, Dunatetétlen – Kalocsa viszonylaton közlekedik, Dunatetétlen, aut. vt. indul 

▲ 6:45 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik ▲ 7:30 óra 

238 sz. járat közlekedési napjai korlátozásra kerülnek, a járat tanszünetben munkanapokon közlekedik, Nagykékes 

indul △6:50 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik △7:30 óra. 

Új 262 sz. járat közlekedik Nagykékes indul ▲ 6:50 óra, Harta, aut. vt. érkezik ▲ 7:00 óra. 

 

 

5380 Kunszentmiklós – Kerekegyháza autóbuszvonalon 

253, 256 sz. járatok 25 perccel később közlekednek. 

253 sz. járat Kunszentmiklós, Kálvin tér indul + 12:15 óra, Kerekegyháza, aut. vt. érkezik + 13:05 óra 

256 sz. járat Kerekegyháza, aut. vt. indul + 13:10 óra, Kunszentmiklós, Kálvin tér érkezik + 14:05 óra 
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5382 Dunaföldvár – Solt – Dunaegyháza – Újsolt autóbuszvonalon 

263 sz. járat meghosszabbított útvonalon, Solt, Aranykulcs tér – Újsolt viszonylatban közlekedik, Solt, Aranykulcs tér 

indul 6:15 óra, Újsolt, kh. érkezik  6.55 óra. 

253 sz. járat Solt, Aranykulcs tér indul △ 6:20 óra, Dunaegyháza, aut. vt. érkezik △ 6:30 óra, megszüntetésre kerül. 

Új 243, 233, 266 sz. járatok kerülnek forgalomba állításra. 

243 sz. járat Solt, Aranykulcs tér indul  6:45 óra, Dunaegyháza, aut. vt. érkezik  6:55 óra. 

233 sz. járat Solt, Aranykulcs tér indul △ 6:45 óra, Dunaegyháza, aut. vt. érkezik △ 6:55 óra 

266 sz. járat Dunaegyháza, aut. vt. indul 17:45 óra, Solt, Aranykulcs tér érkezik 17:55 óra 

 

 

5383 Kunszentmiklós – Apaj – Kiskunlacháza autóbuszvonalon 

Apaj, apaji útőrház megállóhely érvényesítésre kerül, amely Apaj, kunszentmiklósi útelág.-tól 1,9 km-re, 

Kiskunlacháza, Faragó tanya megállóhelytől 3,9 km-re helyezkedik. 

 

 

5385 Kunszentmiklós – Dunavecse – Apostag – Dunaföldvár autóbuszvonalon 

447 sz. járat közlekedési napjai korlátozásra kerülnek, a járat szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik, 

Kunszentmiklós, Kálvin tér  18:15 óra, Szalkszentmárton, TÜZÉP érkezik  18:36 óra. 

Új 449 sz. járat kerül forgalomba állításra, Kunszentmiklós, Kálvin tér 10 18:15 óra, Szalkszentmárton, TÜZÉP 

érkezik 10 18:36 óra. 

 

 

5392 Dunaújváros – Szalkszentmárton – Kunszentmiklós autóbuszvonalon 

311 sz. járat közlekedési napjai korlátozásra kerülnek, a járat szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik, 

Dunaújváros, aut. áll. indul  17:00 óra, Kunszentmiklós, Kálvin tér érkezik  18:12 óra. 

Új 313 sz. járat kerül forgalomba állításra, Dunaújváros, aut. áll. indul 10 17:00 óra, Kunszentmiklós, Kálvin tér 

érkezik 10 18:12 óra. 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: 

 

  naponta 

 × munkaszüneti napok kivételével naponta 

  munkanapokon 

 ▲ iskolai előadási napokon 

 △ tanszünetben munkanapokon 

 O szabadnapokon 

 + munkaszüneti napokon 

  szabad- és munkaszüneti napokon 

 ⊞ a hetek első munkanapját megelőző napokon 

 2 munkanapokon, valamint munkanapot megelőző munkaszüneti napokon 

 10 nyári tanszünetben munkanapokon 

 16 tanév tartama alatt munkanapokon 

 23 munkanapokon, valamint munkanapot követő napon a MERCEDES-gyár munkarendje szerint 

 25 csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon a MERCEDES-gyár munkarendje szerint 

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

munkarendje szerint 

 42 csütörtöki munkanapon 

 53 csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon, valamint munkanapot megelőző napon 

 

 

 

Kecskemét, 2014. december 5.                                         DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.  


