
 

ÉRTESÍTÉS 

 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. december 11-től 

(vasárnaptól) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun megyei 

kötetében a Kunság Volán Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi Felsőlajost érintő 

menetrend módosítások kerültek bevezetésre: 
 

5245 KECSKEMÉT- LAJOSMIZSE – FELSŐLAJOS 

autóbuszvonalon 

 

Új 269, 284 sz. járatok kerülnek forgalomba állításra, 
(a 269 sz. járat Kecskemétről ⊗22.30 órakor indul, Felsőlajosra ⊗23.07 órára 

érkezik,  

a 284 sz. járat Felsőlajosról ⊗23.10 órakor indul, Kecskemétre ⊗23.45 

órára érkezik). 

 

 

1080 BUDAPEST – DABAS – LAJOSMIZSE – KECSKEMÉT 

autóbuszvonalon 

106 sz. járat megszűnik 
(Kecskemétről 135.40 órakor indul, Budapestre 136.50-re érkezik). 

117 sz. járat megszűnik 

(Budapestről 137.15 órakor indul, Kecskemétre 138.25 órára érkezik). 

101 sz. járat közlekedési napjai kiterjesztésre kerülnek, tanév 

tartama alatt munkanapokon közlekedik, 
(Budapestről 1614.30 órakor indul, Kecskemétre 1615.40 órára érkezik). 

112 sz. járat menetideje 5 perccel megnövekszik, 
(Kecskemétről ▲6.30 órakor indul, Budapestre ▲7.45 órára érkezik). 

Új 106 sz. járat kerül forgalomba állításra, 
(Kecskemétről ⊗6.00 órakor indul, Budapestre ⊗7.10 órára érkezik). 

Új 109 sz. járat kerül forgalomba állításra, 
(Budapestről ▲8.30 órakor indul, Kecskemétre ▲9.40 órára érkezik). 
 

 

A Kunság Volán járatait érintő menetrend módosításokat, változásokat 

magába foglaló tájékoztató a www.kunsagvolan.hu weblapon megtalálható. 

 

Felsőlajos, 2011. december 15. 

 Juhász Gyula sk. 

  polgármester 

http://www.kunsagvolan.hu/


 

 

 

 

Jelmagyarázat: 
X munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) 

munkanapokon (hétfőtől péntekig) 

⊞ hetek első munkanapját megelőző napokon 

⊠ hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon 

⊘ szabadnapok kivételével naponta 

szabad- és munkaszüneti napokon 

+ munkaszüneti napokon 

○ szabadnapokon 

▲ iskolai előadási napokon 

_ tanszünetben munkanapokon 

T hetek utolsó munkanapján 

13 hetek első iskolai előadási napján 

14 a hetek utolsó tanítási napján 

15 a hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napon 

16 tanév tartama alatt munkanapokon 

27 pénteki tanítási napokon, valamint 2011. XII.21, 2012. III.14, IV.4-én. 

30 naponta, de nem közlekedik 2011. XII.24-én és 31-én 

31 naponta, de nem közlekedik 2010. XII.24-én 

32 munkaszüneti napok kivételével naponta, de nem közlekedik 2011. XII.24-én és 31-én 

33 munkaszüneti napok kivételével naponta, de nem közlekedik 2011.XII.24-én 

35 szabadnapokon, de nem közlekedik 2011. XII.24-én 

36 szabad- és munkaszüneti napokon, de nem közlekedik 2011. XII.24. 

37 tanév tartama alatt munkanapokon, de nem közlekedik 2011. XII.24-én és 31-én 

38 közlekedik 2011. XII.24-én 

44 szabad- és munkaszüneti napokon, valamint nyári tanszünetben munkanapokon, de nem 

közlekedik 2011.XII.24-én 

46 2012.VI.1-től VIII.31-ig munkaszüneti napok kivételével naponta 

50 munkanapokon, de nem közlekedik 2011.XII.27,28,29,30-án 

52 tanév tartama alatt munkaszüneti napokon 

57 2011.XII.11-től 2012.V.31-ig és IX.1-től XII.8-ig munkaszüneti napok kivételével naponta 

66 keddi és pénteki munkanapokon 

70 nyári tanszünetben munkanapokon 


