DAKK-2/ 2014-2015.

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS
a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. március 1-jétől (vasárnaptól) alábbi regionális
és országos menetrend módosítások bevezetését tervezi.
4812 sz. [Gyula] – Békéscsaba – Mezőberény -Köröstarcsa – Szeghalom – Karcag autóbuszvonalon
312 sz. járatot Füzesgyarmat, vh. indul ⊗ 5:05 óra, Gyula, Várfürdő érkezik ⊗ 7:30 óra, Gyula, Kossuth tér
megállóhelyen ⊗ 7:25 órakor megállítjuk.

4825 sz. Békéscsaba – Gyula autóbuszvonalon
117 sz. járatot Békéscsaba, aut. áll. indul < 6:20 óra, Gyula, Várfürdő érkezik < 6:50 óra, Gyula, Kossuth tér
megállóhelyen < 6:47 órakor megállítjuk,
133 sz. járatot Békéscsaba, aut. áll. indul < 7:35 óra, Gyula, Várfürdő érkezik < 8:08 óra, Gyula, Kossuth tér
megállóhelyen < 8:05 órakor megállítjuk,
135 sz. járatot Békéscsaba, aut. áll. indul ⊗ 8:00 óra, Gyula, Várfürdő érkezik ⊗ 8:33 óra, Gyula, Kossuth tér
megállóhelyen ⊗ 8:30 órakor megállítjuk.

4826 sz. [Békéscsaba] – Gyula – Medgyesegyháza – Kunágota – Mezőkovácsháza autóbuszvonalon
522 sz. járatot Mezőkovácsháza, aut. vt. indul ⊗ 4:50 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik ⊗ 7:20 óra, 5 perccel
korábban és Bánkút, vmh. betéréssel közlekedtetjük (indul ⊗ 5:20 óra). A járat Medgyesegyháza, vá.
megállóhelyről változatlan időpontban (⊗ 5:35 óra) közlekedik tovább.

4850 sz. Békéscsaba – Kondoros – Szarvas autóbuszvonalon
778 sz. járatot Szarvas, aut. áll. indul ⊗ 8:45 óra, Békéscsaba, aut. áll. érkezik ⊗ 10:00 óra 5 perccel korábban
közlekedtetjük.

4945 sz. Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza autóbuszvonalon
Munkanapokon új járatot helyezünk forgalomba az alábbiak szerint:
965 sz. járat Csanádapáca, aut. vt. indul ⊗ 5:05 óra, Medgyesbodzás, kh. érkezik ⊗ 5:15 óra.

4949 sz. Orosháza – Kaszaper – Magyarbánhegyes – Mezőkovácsháza – Battonya autóbuszvonalon
Lenin Tsz. gépműhely megállóhely elnevezése Kaszaper, Gépállomás elnevezésre módosul.
4950 sz. Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya autóbuszvonalon
Lenin Tsz. gépműhely megállóhely elnevezése Kaszaper, Gépállomás elnevezésre módosul.

4975 sz. Szarvas – Csabacsűd autóbuszvonalon
A hétfői, szerdai és csütörtöki munkanapokon (95-ös inverzszám) meghirdetett autóbuszjáratok korlátozó
jelzése „keddi és pénteki munkanapok kivételével munkanapokon” elnevezésre módosulnak. A módosítás az
alábbi járatokat érinti:
953 sz. járat Szarvas, aut. áll. indul 95 10:00 óra, Csabacsűd, Ságvári u. érkezik 95 10:17 óra,
988 sz. járat Csabacsűd, Ságvári u. indul 95 10:43 óra, Szarvas, aut. áll. érkezik 95 11:00 óra.

5025 Szeged – Újszentiván – Tiszasziget, Térvár autóbuszvonalon
259 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 20:25 óra, Tiszasziget, vízmű érkezik 20:53 óra, Tiszasziget-Térvár (érkezik
20:56 óra) megállóhelyig közlekedtetjük,
262 sz. járat Tiszasziget, vízmű indul 20:55 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 21:25 óra, Tiszasziget-Térvár
megállóhelytől közlekedtetjük (Tiszasziget-Térvár indul 20:57 óra, Szeged, aut. áll. érkezik 21:30 óra).

5043 Szeged – Öttömös – Kelebia - Bácsalmás autóbuszvonalon
5045 Szeged – Zákányszék – Mórahalom – Ruzsa - Öttömös – Pusztamérges autóbuszvonalon
5046 Szeged – Zákányszék – Pusztamérges - Kiskunhalas autóbuszvonalon
Új megállóhelyet helyezünk forgalomba “Ruzsa, Seller bírtok” elnevezéssel. A megállhely Ruzsa, Honvéd sor
és Öttömösi erdő megállóhelyek között a 40,5 km-nél található.

5070 Szeged – Balástya - Kistelek – Pusztaszer autóbuszvonalon
169 sz. járat Szeged, aut. áll. indul 20:30 óra, Pusztaszer, munkástelep érkezik 21:30 óra, 5 perccel később indul
és Kistelek, aut. áll.–tól 21:20 órakor, Kistelek, gimnázium megállóhelyről 21:25 órakor indul (Pusztaszer,
munkástelep érkezik 21:43 óra),
155 sz. járat Szeged, aut. áll. indul X 13:30 óra, Pusztaszer, munkástelep érkezik X 14:30 óra, 5 perccel később
közlekedtetjük,
153 sz. járat Kistelek, aut. áll. indul 16 8:50 óra, Pusztaszer, munkástelep érkezik 16 9:10 óra, 5 perccel később
közlekedtetjük.

5075 Szeged-Kistelek-Kiskunfélegyháza-Kecskemét autóbuszvonalon
513 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 42 11:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 42 13:10 óra) és
503 sz. járat (Szeged, aut. áll. indul 25 11:50 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 25 13:35 óra) Kecskemét, Georg
Knorr út megállóhely érintése nélkül közlekedik.

5189 Szeged – Makó – Mezőhegyes – Békéscsaba - Gyula autóbuszvonalon
12 sz. járat Mezőhegyes, vá. indul 4:05 óra, Szeged, Indóház tér érkezik 6:10 óra, 5 perccel korábban és
Csanádalberti, községháza betéréssel közlekedtetjük. A járat menetrendje Pitvaros, italbolt megállóhelytől
változatlan marad.

5200 Kecskemét-Nagykőrös-Cegléd autóbuszvonalon
226 sz. járat (Nagykőrös, Szabadság tér x 20:30 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik x 20:55 óra), valamint a
279 sz. járat (Kecskemét, aut. áll. indul x 22:10 óra, Nagykőrös, Szabadság tér érkezik x 22:35 óra) közlekedési
napjai korlátozásra kerülnek, a járatok munkanapokon közlekednek.

5201 Kecskemét-Cegléd/Abony-Szolnok autóbuszvonalon
309, 311, 313, 317, 315, 312, 314, 316, 320, 318 sz. járatok esetében menetidő-korrekcióra kerül sor,
valamint a járatok megállításra kerülnek Nagykőrös, Gépgyártó szöv. megállóhelyen.
309 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul O 6:30 óra, Abony, Kossuth tér érkezik O 7:40 óra,
311 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 29 6:30 óra, Szolnok, aut. áll. érkezik 29 8:00 óra,
313 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 25 14:30 óra, Abony, Kossuth tér érkezik 25 15:40 óra,
317 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 42 14:55 óra, Abony, Kossuth tér érkezik 42 16:05 óra,
315 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 29 22:30 óra, Abony, Kossuth tér érkezik 29 23:40 óra,

2

312 sz. járat Abony, Kossuth tér indul 23 4:05 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 23 5:20 óra,
314 sz. járat Szolnok, aut. áll. indul 42 11:30 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 42 13:00 óra,
316 sz. járat Szolnok, aut. áll. indul 25 11:55 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 25 13:25 óra,
320 sz. járat Abony, Kossuth tér indul 42 19:45 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 42 21:00 óra,
318 sz. járat Abony, Kossuth tér indul 53 20:10 óra, Kecskemét, Daimler 1. kapu érkezik 53 21:25 óra,
310 sz. járat 5 perccel később közlekedik, Abony, Kossuth tér indul 29 23:45 óra, Nagykőrös, Szabadság tér
érkezik 29 00:15 óra.

5203 Kecskemét-Szentkirály/Lakitelek-Tiszakécske autóbuszvonalon
123 sz. járat Tiszakécske, tűzoltóság megállóhely érintésével közlekedik, Kecskemét, aut. áll. indul ⊗ 6:30
óra, Tiszakécske, tűzoltóság indul ⊗ 7:22 óra, Tiszakécske, Templom tér érkezik ⊗ 7:30 óra.

5205 Kecskemét-Szentkirály autóbuszvonalon
263 sz. járat közlekedési napjai módosulnak, a korlátozó jele “keddi és pénteki munkanapok kivételével
munkanapokon”-ra módosul, Kecskemét, aut. áll. indul 95 10:30 óra, Szentkirály, Kossuth Tsz. érkezik 95
11:10 óra.

5212 Kecskemét-Lakitelek-Tiszaalpár autóbuszvonal járatai megállításra kerülnek Lakitelek, vá.
megállóhelyen.

5216 Bácsalmás-Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Kecskemét autóbuszvonalon
320 sz. járat Bácsalmás, aut.áll. indul 5:55 óra, Kecskemét, aut.áll. érkezik 9:00 óra, 6:55 órakor Kiskunhalas,
Tsz. bej. út és 6:58 órakor Váci bolt megállóhelyken megállításra kerül.

5217 Kecskemét-Kunszállás-Fülöpjakab-Kiskunfélegyháza autóbuszvonalon
681 sz. járat (Városföld, kh. indul 10 4:10 óra, Fülöpjakab, vegyesbolt érkezik 10 4:27 óra) megszüntetésre
kerül,
691 sz. járat (Városföld, kh. indul 16 4:20 óra, Fülöpjakab, vegyesbolt érkezik 16 4:37 óra) közlekedési napjai
kiterjesztésre kerülnek, a járat munkanapokon közlekedik.

5233 Kecskemét-Kerekegyháza-Szabadszállás autóbuszvonalon
978, 997 sz. járatok Fülöpháza, iskola betérési szakasz érintése nélkül közlekednek:
978 sz. járat Szabadszállás, vh. indul ⊕ 4:45 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ⊕ 5:45 óra,
997 sz. járat Kecskemét, aut. áll. indul ⊕ 19:15 óra, Szabadszállás, vh. érkezik ⊕ 20:20 óra.

5235 Kecskemét-Kerekegyháza-Kunadacs autóbuszvonalon
501 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 25 14:35 óra, Kunadacs, iskola érkezik 25 15:55 óra) 25 15:30
órakor,
509 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 42 14:55 óra, Kunadacs, iskola érkezik 42 16:15 óra) 42 15:50
órakor,
259 sz. járat (Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 29 22:30 óra, Kunadacs, iskola érkezik 29 23:45 óra) 29 23:20
órakor megállításra kerül Kunbaracs, Ifjúsági tabor megállóhelyen.

5237 Kecskemét-Kerekegyháza-Kunbaracs-Ladánybene autóbuszvonalon
234 sz. járat (Kunbaracs, alsó indul 29 12:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik 29 13:15 óra, Kecskemét, Daimler
1. kapu érkezik 29 13:25 óra) indulási időpontja és menetrendje módosul, Kunbaracs, alsóról 29 12:15
órakor indul, Kecskemét, aut. áll.-ra 29 13:05 órakor érkezik, Kecskemét, aut. áll.-ról 29 13:10 órakor
indul, Kecskemét, Daimler 1. kapuhoz 29 13:20 órakor érkezik,
236 sz. járat (Kunbaracs, alsó indul ⊕ 12:25 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ⊕ 13:15 óra) 10 perccel korábban
közlekedik, Kunbaracs, alsó indul ⊕ 12:15 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ⊕ 13:05 óra.
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5238 Kecskemét-Kerekegyháza-Kunszentmiklós autóbuszvonalon
260 sz. járat (Kunszentmiklós, Kálvin tér indul ⊗ 11:50 óra, Kecskemét, Daimler 1 kapu érkezik ⊗ 13:25 óra)
indulási időpontja és menetrendje módosul, Kunszentmiklós, Kálvin tér indul ⊗ 11:45 óra, Kerekegyháza, aut.
vt. indul ⊗ 12:35 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik ⊗ 13:05 óra, Kecskemét, aut. áll. indul ⊗ 13:10 óra,
Kecskemét, Daimler 1 kapu érkezik ⊗ 13:20 óra,
258 sz. járat (Kunszentmiklós, Kálvin tér indul O 11:50 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik O 13:15 óra) indulási
időpontja és menetrendje módosul, Kunszentmiklós, Kálvin tér indul O 11:45 óra, Kerekegyháza, aut. vt.
O 12:35 óra, Kecskemét, aut. áll. érkezik O 13:05 óra.

5252 Kiskunfélegyháza-Tiszaalpár-Tiszakécske autóbuszvonalon
577 sz. járat 5 perccel később közlekedik, Kiskunfélegyháza, aut. áll. indul 16 16:45 óra, Lakitelek, újtelep
érkezik 16 17:30 óra.

5255 Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Szentes autóbuszvonalon
510, 504 sz. járatok Kecskemét, Georg Knorr út megállóhely érintésével közlekednek, Kecskemét, Erzsébet
krt., Rávágy tér, Cifrapalota megállóhelyeket nem érintik.
510 sz. járat Csongrád, aut. áll. indul 42 11:55 óra, Kecskemét, Georg Knorr út érkezik 42 13:04 óra, Kecskemét,
aut. áll. érkezik 42 13:10 óra,
504 sz. járat Csongrád, aut. áll. indul 25 12:20 óra, Kecskemét, Georg Knorr út érkezik 25 13:29 óra, Kecskemét,
aut. áll. 25 13:35 óra.

5278 Kiskunhalas-Kiskunmajsa autóbuszvonalon
288 sz. járat (Kiskunmajsa, aut. vt. indul ⊗ 14:45 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik ⊗ 15:30 óra), valamint a
274 sz. járat (Kiskunmajsa, aut. vt. indul ⊗ 17:30 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik ⊗ 18:15 óra) Bodoglár,
élelmiszerbolt megállóhely érintésével közlekedik.

5279 Kiskunhalas-Kiskunmajsa-Fülöpjakab-Kecskemét autóbuszvonalon
402, 410 sz. járatok Fülöpjakab, vegyesbolt betérési szakasz érintésével közlekednek.
402 sz. járat Kecskemét, Daimler 1 kapu indul 25 14:30 óra, Kunszállás, aut. vt. érinti 25 14:44, Fülöpjakab,
vegyesbolt érinti 25 14:49 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 25 16:00 óra,
410 sz. járat Kecskemét, Daimler 1. kapu indul 42 14:55 óra, Kunszállás, aut. vt. érinti 42 15:09 óra, Fülöpjakab,
vegyesbolt érinti 42 15:14 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik 42 16:25 óra,
411 sz. járat 42 21:04 órakor, a 403 sz. járat 53 21:29 órakor, a 406 sz. járat 2 22:26 órakor megáll Kecskemét,
Szélmalom Csárda megállóhelyen.

5288 Kiskunhalas-Tázlár autóbuszvonalon
Kísérleti jelleggel (2015. május 31-ig) munkanapokon új autóbuszjáratokat helyezünk forgalomba az
alábbiak szerint:
398 sz. járat Tázlár, aut. vt. indul ⊗ 17:00 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik ⊗ 17:25 óra,
397 sz. járat Kiskunhalas, aut. áll. indul ⊗ 17:30 óra, Tázlár, aut. vt. érkezik ⊗ 17:55 óra.

5295 Kiskunhalas-Kiskőrös-Kalocsa autóbuszvonalon
984 sz. járat (Kiskőrös, vh. indul X 15:00 óra, Kiskunhalas, aut. áll. érkezik x 15:35 óra) X 15:20 órakor megáll
Pirtó, kh. megállóhelyen.

5306 Bácsalmás-Jánoshalma-Hajós-Kalocsa autóbuszvonalon
Mélykút-Kisszállás viszonylatban új autóbuszjáratot helyezünk forgalomba az alábbiak szerint:
172 sz. járat Mélykút, aut.vt. indul ⊗ 6:05 óra, Kiszállás, aut.vt. érkezik ⊗ 6:20 óra. A járat csatlakozást biztosít
16 6:23 órakor Kisszállásról Kiskunhalasra közlekedő 5285/688 sz. járathoz.
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5317 (5420) Baja-Bátaszék-Szekszárd autóbuszvonalon
Kísérleti jelleggel (2015. május 31-ig) munkanapokon új autóbuszjáratokat helyezünk forgalomba az
alábbiak szerint:
412 járat Baja, aut. áll. indul ⊗ 20:00 óra, Szekszárd, aut.áll. érkezik ⊗ 21:00 óra,
413 járat Szekszárd, aut. áll. indul ⊗ 22:10 óra, Baja, aut.áll. érkezik ⊗ 23:10 óra.

5324 Baja-Felsőszentiván-Mélykút-Kisszállás/Jánoshalma-Kiskunhalas autóbuszvonalon
546 sz. járat Kiszállás, aut.vt indul ⊗ 6:20 óra, Baja, aut.áll. érkezik ⊗ 7:25 óra, 5 perccel később közlekedik
Kiszállás, aut.vt indul ⊗ 6:25 óra, Baja, aut.áll. érkezik ⊗ 7:30 óra. A járat csatlakozást biztosít 16 6:23 órára
Tompáról Kisszállásra érkező 5285/688 sz. járathoz.

5328 Baja – Jánoshalma – Mélykút – Szeged autóbuszvonalon
571 sz. járaton Baja, aut. áll. indul X 4:30 óra, Szeged, aut. áll. érkezik X 7:25 óra, Baja-Mélykút viszonylatban
a menetidő módosításra kerül, Mélykúttól 10 perccel később közlekedik, Baja, aut. áll. indul X 4:30 óra,
Szeged, aut. áll. érkezik X 7:35 óra.

5370 Kalocsa-Császártöltés autóbuszvonalon
361 sz. járat (Kalocsa, aut. áll. indul < 5:35 óra, Császártöltés, felső érkezik < 6:16 óra) < 5:56 órakor megáll
Miske, Béke út megállóhelyen.

5378 Kunszentmiklós – Kunpeszér autóbuszvonalon
367 sz. járat (Kunszentmiklós, Kálvin tér indul < 15:15 óra, Kunpeszér, aut. ford. érkezik < 15:43 óra) 10
perccel korábban közlekedik, ennek megfelelően Kunszentmiklós, Kálvin tér < indul 15:05 óra,
Kunpeszér, aut. ford. érkezik < 15:33 óra,
368 sz. járat (Kunpeszér, aut. ford. indul < 15:47 óra, Kunszentmiklós, Kálvin tér érkezik < 16:15 óra) 10
perccel korábban közlekedik, ennek megfelelően Kunpeszér, aut. ford. indul < 15:37 óra, Kunszentmiklós,
Kálvin tér érkezik < 16:05 óra.

Jelmagyarázat:
naponta
munkanapokon
munkaszüneti napok kivételével naponta
szabadnapokon
szabad- és munkaszüneti napokon
iskolai előadási napokon
munkanapokon, valamint munkanapot megelőző munkaszüneti napokon
nyári tanszünetben munkanapokon
tanév tartama alatt munkanapokon
munkanapokon, valamint munkanapot követő napon a MERCEDES-gyár munkarendje szerint
csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon a MERCEDES-gyár munkarendje szerint
munkanapokon, valamint külön rendeletre szabad- és munkaszüneti napokon a MERCEDES-gyár
munkarendje szerint
42 csütörtöki munkanapokon
53 csütörtöki munkanapok kivételével munkanapokon, valamint munkanapot megelőző napokon
95 keddi és pénteki munkanapok kivételével munkanapokon
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