KUNSÁG VOLÁN Zrt.
Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

KVZrt-1/2010-2011.
Ea.: Lócskainé

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. április 1-tıl (péntektıl) a Hivatalos Volán
Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei kötetében az alábbi menetrend módosítások kerülnek
bevezetésre:
-

1442 DEBRECEN – HAJDÚSZOBOSZLÓ - SZARVAS – KECSKEMÉT autóbuszvonalon
az 1. sz. járat menetrendje az alábbiak szerint módosul.
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-

1521 KECSKEMÉT – MÁTRAHÁZA – EGER autóbuszvonalon a 6. sz. járat Vámosgyörk,
vá. megállóhelyrıl 15.45 órakor, Jászárokszállás, vh. megállóhelyrıl 15.52 órakor indul,
menetrendje a továbbiakban változatlan.

-

1527 KECSKEMÉT – BAJA – TOLNA autóbuszvonalon a 425. sz. járat Kecel – Tolna
között 5 perccel késıbb közlekedik. Kecel, aut.vt-tıl 15 17.30 órakor indul, Tolna, Szent István
térre 15 20.00 órára érkezik és a közbensı megállóhelyeket is 5 perccel késıbb érinti.

-

1566 PÉCS – KALOCSA – KECSKEMÉT/KUNSZENTMIKLÓS autóbuszvonalon a 8. sz.
járat Szekszárd, aut.áll. érintésével közlekednek, a 6. sz. járat Szekszárd, aut.áll., Fajsz, aut.vt.
érintésével közlekedik, a 7. sz. járat 15 perccel késıbb közlekedik a mellékelt menetrend
szerint.

-

5200 KECSKEMÉT – NAGYKİRÖS – CEGLÉD autóbuszvonalon a 72. sz. járat
korlátozásra kerül, szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik. Nagykırösrıl ⊕ 19.15 órakor
indul, Kecskemétre ⊕ 19.40 órakor érkezik. Új 180. sz. járat közlekedik munkanapokon,
Nagykırösrıl ⊗ 22.35 órakor indul, Kecskemétre ⊗ 23.00 órakor érkezik.
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-

5217 KECSKEMÉT – KUNSZÁLLÁS – FÜLÖPJAKAB – KISKUNFÉLEGYHÁZA
autóbuszvonalon a 663, 668, 678. sz. járatok 5 perccel korábban közlekednek. A 663 sz. járat
Kecskemétrıl ⊗ 06.25 órakor indul, Kiskunfélegyházára ⊗ 07.21 órakor érkezik, a 668 sz. járat
Fülöpjakabról ⊗ 06.05 órakor indul, Kecskemétre ⊗ 06.40 órakor érkezik, a 678 sz. járat
Fülöpjakabról o 06.05 órakor indul, Kecskemétre o 06.45 órakor érkezik és a közbensı
megállóhelyeket is 5 perccel korábban érintik a járatok.

-

5226 KECSKEMÉT – IZSÁK – KISKİRÖS – BAJA autóbuszvonalon a 347. sz. járat 15
perccel korábban közlekedik. Kecskemétrıl 15 16.00 órakor indul, Császártöltésre 15 17.45
órakor érkezik.

-

5227 KECSKEMÉT – KALOCSA – BAJA autóbuszvonalon a 361. sz. járat o 05.37 órakor
megáll Kecskemét, Pólus Róna megállóhelyen. A 448. sz. járat 10 perccel korábban közlekedik
(Fülöpszállásról 29 16.00 órakor indul, Kecskemétre 29 16.50 órakor érkezik). A 458. sz. járat
korlátozásra kerül, iskolai elıadási napokon közlekedik (Solt, Aranykulcs térrıl indul ▲ 19.20
órakor, Fülöpszállásra érkezik ▲ 19.40 órakor).

-

5232 KECSKEMÉT – KISKİRÖS – KALOCSA autóbuszvonalon új 329. sz. járat kerül
forgalomba állításra az alábbi menetrend szerint:
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-

5233 KECSKEMÉT – KEREKEGYHÁZA – SZABADSZÁLLÁS autóbuszvonalon a 964.
sz. járat Szabadszállás – Kerekegyháza között 5 perccel korábban közlekedik (Szabadszállásról
▲ 16.20 órakor indul, Kerekegyházára ▲ 16.55 órakor érkezik, menetrendje a továbbiakban
változatlan).934 sz. járat Szabadszállás-Kerekegyháza között 5 perccel korábban közlekedik
(Szabadszállásról △16.20 órakor indul, Kerekegyházára △ 16.55 órakor érkezik, menetrendje a
továbbiakban változatlan).

-

5238 KECSKEMÉT – KEREKEGYHÁZA – KUNSZENTMIKLÓS autóbuszvonalon a
256. sz. járat Kunszentmiklós – Kerekegyháza között 5 perccel késıbb közlekedik
(Kunszentmiklósról ▲ 14.15 órakor indul, Kerekegyházára ▲ 15.05 órakor érkezik,
menetrendje a továbbiakban változatlan).

-

5241 KECSKEMÉT – LADÁNYBENE – KUNSZENTMIKLÓS – DUNAVECSE
autóbuszvonalon a 331. sz. járatnál menetidı korrekciót hajtunk végre az alábbiak szerint:
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-

5258 KECSKEMÉT – KISKUNFÉLEGYHÁZA autóbuszvonalon új megállóhelyek kerülnek
érvényesítésre, „Kecskemét, Phoenix Mecano”, „Kecskemét, Univer” elnevezésekkel az alábbi
menetrend szerint.

-

5265 KISKUNFÉLEGYHÁZA – KISKUNMAJSA – SZANK autóbuszvonalon a 458. sz.
járat 8 perccel korábban közlekedik. Szank, Tázlári úti iskolától 16 07.00 órakor indul,
Kiskunmajsa, aut.vt-hez 16 07.22 órakor érkezik. A 454. sz. járat közlekedési napjai
kiterjesztésre kerülnek, tanév tartama alatt munkanapokon közlekedik (Szank, Benzinkúttól 16
16.10 órakor indul, Kiskunmajsára 16 16.24 órakor érkezik.).

-

5273 KISKUNHALAS – SZEGED – BÉKÉSCSABA – GYULA autóbuszvonalon a 245. sz.
járat Hódmezıvásárhely, aut.áll érintésével közlekedik az alábbi menetrend szerint.
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-

5252 KISKUNFÉLEGYHÁZA – TISZAALPÁR – TISZAKÉCSKE autóbuszvonalon a 358,
577. sz. járatok meghosszabbított útvonalon Tiszakécske – Kiskunfélegyháza – Tiszakécske
viszonylatban közlekednek az alábbi menetrend szerint:

-

5275 KISKUNMAJSA – SOLTVADKERT autóbuszvonalon a 984. sz. járat megszőntetésre
kerül (Felsıbodoglári iskolától ▲ 16.35 órakor indul, Kiskunmajsára ▲ 16.50 órakor érkezik).
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-

5274 KISKUNMAJSA – SZANK – MÓRICGÁT autóbuszvonalon a 283, 284. sz. járatok 10
perccel korábban és meghosszabbított útvonalon közlekednek az alábbi menetrend szerint.

-

5276 KISKUNHALAS – BODOGLÁR – SZANK autóbuszvonalon a 373, 376, 374. sz.
járatok menetrendje, illetve közlekedési jele az alábbiak szerint módosul.

-

5285 KISKUNHALAS – TOMPA – KELEBIA autóbuszvonalon a 685. sz. járat közlekedési
napjai kiterjesztésre kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik (Kiskunhalasról ⊗ 16.00
órakor indul, Tompára ⊗ 16.40 órakor érkezik).
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-

5290 KISKUNHALAS – KECEL autóbuszvonalon a 349. sz. járat közlekedési napjai
korlátozásra kerülnek, a járat szabad- és munkaszüneti napokon közlekedik (Kiskunhalasról ⊕
18.15 órakor indul, Kecelre ⊕ 18.50 órakor érkezik).

-

5295 KALOCSA – KISKİRÖS – KISKUNHALAS autóbuszvonalon a 852. sz. járat lassú
járatként közlekedik az alábbi menetrend szerint.

-

5298 KISKUNHALAS – KISKİRÖS – CSENGİD/SZABADSZÁLLÁS autóbuszvonalon
az 550. sz. járat munkanapokon és 25 perccel késıbb közlekedik az alábbi menetrend szerint.
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-

5349 KALOCSA – KECEL – KISKİRÖS autóbuszvonalon a 329. sz. járat megszőnik
(Kiskırös, vá-ról 18.10 órakor indul, Kalocsa, kórházhoz 19.10 órakor érkezik). Új 332. sz. járat
közlekedik munkanapokon Kalocsa – Kecel viszonylatban az alábbi menetrend szerint.

-

5351 KISKİRÖS – ÖKÖRDI autóbuszvonalon a 483 (Kiskırös, vh-tól ▲ 07.20 órakor indul
Erdıtelekre), illetve a 484 (Erdıtelekrıl ▲ 07.30 órakor indul Kiskırösre) sz. járatok
megszőntetésre kerülnek. A 473, 498 sz. járatok az alábbi módosított menetrend szerint
közlekednek.

-

5352 KISKİRÖS – AKASZTÓ – FÜLÖPSZÁLLÁS/SOLTSZENTIMRE autóbuszvonalon
az 550. sz. járat (Fülöpszállásról indul 16 06.00 órakor, Kiskırösre 16 06.50 órakor érkezik)
megszőntetésre kerül.

-

5353 KALOCSA – SZEKSZÁRD autóbuszvonalon a 475 (Kalocsáról indul 15 14.30 órakor
Szekszárdra), 474 (Szekszárdról 15 16.15 órakor indul Kalocsára) sz. járatok megszőntetésre
kerülnek.

-

5364 KALOCSA – SOLT – TASS – KUNSZENTMIKLÓS autóbuszvonalon a 115. sz. járat
⊗ 08.55 órakor megáll Tételhegy, bej.út megállóhelyen.
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-

5366 KALOCSA – SZAKMÁR – GOMBOLYAG – FELSİEREK autóbuszvonalon az 557.
sz. járatnál menetidı korrekcióra kerül sor az alábbiak szerint.

-

5372 KALOCSA – ÖREGCSERTİ autóbuszvonalon a 479 (Kalocsáról ⊗ 19.00 órakor indul
Csornára), a 474 (Csornáról ⊗ 19.27 órakor indul Öregcsertıre) sz. járatok megszőnnek. Új 459
sz. járat közlekedik munkanapokon az alábbi menetrend szerint.
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-

5356 SZEGED – KISKUNMAJSA – KISKUNHALAS – KALOCSA autóbuszvonalon a
236. sz. járat részére „Kiskunhalas, Gimnázium”, „Szılıtelep”, „Fekető tanya”, „Patyi tanya”,
„Kiskunmajsa, felsı” megállóhelyek érvényesítésre kerülnek az alábbi idı adatokkal. A 218. sz.
járat Kamp tanya – Gáztelep megállóhelyek közötti megállóhelyeken is megáll. A 276 sz. járat
15 perccel késıbb az alábbi menetrend szerint közlekedik:
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-

5369 KALOCSA – KECEL – KISKUNHALAS – KÍGYÓS – SZEGED autóbuszvonalon új
252. sz. járat közlekedik az alábbi menetrend szerint.

-

5378 KUNSZENTMIKLÓS – KUNPESZÉR autóbuszvonalon a 383, 388. sz. járatok 5
perccel korábban közlekednek. Ennek megfelelıen a 383 sz. járat Kunszentmiklósról ▲ 06.00
órakor indul Kunpeszérre ▲ 06.28 órakor érkezik, a 388 sz. járat Kunpeszérrıl ▲ 06.30 órakor
indul Kunszentmiklósra ▲ 06.58 órakor érkezik.
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-

5381 KUNSZENTMIKLÓS – SOLTSZENTIMRE/SOLT autóbuszvonalon a 373 sz. járat 10
perccel késıbb közlekedik. Kunszentmiklósról 16 19.10 órakor indul Szabadszállásra. Solt –
Szabadszállás között tanszünetek munkanapjain új 368 sz. járat közlekedik az alábbi menetrend
szerint.

Jelmagyarázat:
⊗
⊕
+
o
▲

14
15
16
28

munkanapokon (hétfıtıl péntekig)
szabad- és munkaszüneti napokon
munkaszüneti napokon
szabadnapokon
iskolai elıadási napokon
tanszünetben munkanapokon
hetek utolsó iskolai elıadási napján
a hetek elsı tanítási napját megelızı munkaszüneti napon
tanév tartama alatt munkanapokon
a hetek elsı tanítási napját megelızı munkaszüneti napon, valamint a hetek utolsó tanítási
napján
29 tanszünetben munkanapokon, de nem közlekedik december 31-én
71 ıszi, téli és tavaszi tanszünetben munkanapokon
34 munkanapokon (hétfıtıl péntekig), de nem közlekedik december 31-én

Kecskemét, 2011. március 21.

Kunság Volán ZRt.
Kecskemét

