MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ
(A menetrend kezelése)

Tisztelt Utasunk!
Az Ön kezében levő menetrendkönyv a Heves megyében közlekedő belföldi országos, regionális és elővárosi, közforgalmú autóbuszjáratok menetrendjeit tartalmazza. Ezen túlmenően
tartalmazza a megye területén áthaladó határon átmenő és belföldi országos autóbuszvonalak
menetrendjeit is.
A menetrendkönyvben a menetrendi mezőkön kívül, a közlekedéssel kapcsolatos tájékoztatás (helységek névmutatója, menetrendi felvilágosítást adó helyek felsorolása, utazási
feltételekről szóló tájékoztató, díjszabási tájékoztató), valamint vonalhálózati térkép található.
A jobb és könnyebb megértést célozzák a következőkben összefoglalt legfontosabb tudnivalók. Kérjük, ne sajnáljon néhány percet tanácsaink gondos áttanulmányozásához.
1. Az utazási lehetőségek megkeresésére a következő módszert ajánljuk:
A tervezett utazáshoz vagy a kiindulási vagy a célállomás (megállóhely) földrajzi helye szerinti
személyszállítási szolgáltató menetrendkönyvét (azon belül – ha van ilyen – a megyei kötetét)
célszerű kézbe venni. Ha a kiindulási és a célállomás (megállóhely) települései között közvetlen
autóbuszjárat közlekedik, akkor a kötet „Autóbuszjáratok által érintett helységek, névmutatójá’-ban mindkét helység megtalálható és a helységek neve melletti menetrendi mezők száma
között van olyan, amely mindkét helységnévnél szerepel. A közvetlen összeköttetést jelentő
autóbuszjáratok menetrendjét az ebben, a mindkét helységnévnél megtalálható számú menetrendi mezőben találja. 0-ra, illetve 5-re végződő mezőszámú vonalak az adott útszakaszon
közlekedő valamennyi autóbuszjárat menetrendi adatait tartalmazzák.
Ha a kiindulási és célállomás helységneve mellett talált mezőszámok között nincs azonos, az utazás csak átszállással bonyolítható le. Átszállásos utazás esetén a mezők gondos
tanulmányozásával megállapítható a legkedvezőbb útvonal, illetve csatlakozási hely. Ebben
az esetben gyakran előfordulhat, hogy a kiindulási és a célállomás (megállóhely) települései közötti utazási lehetőség megtalálásához mindkét település helye szerinti személyszállítási szolgáltató társaság menetrendkönyvére, illetve annak megyei kötetére szükség van.
A csatlakozási hellyel fennálló közvetlen összeköttetés, valamint a csatlakozóhelyek közötti
kapcsolatok megtalálásánál segítséget nyújt az egyes menetrendkönyvekben megtalálható, a
könyv tartalma szerint összeállított „Autóbuszjáratok által érintett helységek névmutatójá”-nak
már ismertetett használata. Az útvonal kiválasztásához hasznos lehet a kötetben közzétett, az
autóbuszvonalak mezőszámait is tartalmazó, áttekintő térkép használata, amely feltünteti az
általuk érintett valamennyi várost és a jelentősebb községeket.
Kellő helyismeret esetén a területi kötetben lévő vonalhálózati térkép és a menetrendek
tanulmányozásával gyorsan meghatározható a legkedvezőbb eljutási lehetőség.
A keresztbefordított menetrendkönyv jobb szélén a felső (páros) oldalon felül, az alsó (páratlan) oldalon alul elhelyezett vastagon szedett mezőszám-mutató megkönnyíti a mezők megkeresését. A közlekedési irányonként több oldalra kiterjedő részmező(-k) esetén, az ellentétes
közlekedési irányú részmező(-k) megtalálásához a lapozási irányt a mezőszám-mutató mellett
jel mutatja.
elhelyezett , vagy
Az azonos közlekedési irányú mezők összetartozásának felismerését segíti elő, hogy az
azonos irányú járatok (az első járatot megelőző és az utolsó járatot követő) vastag függőleges
vonal határolja.
4

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy autóbuszjárataink jelentős hányada csatlakozásokat is
biztosít. Arra vonatkozóan, hogy melyik megállóhelynél milyen időpontban lehet vonatra vagy
vonatról, autóbuszra vagy autóbuszról, illetve révre vagy révről átszállni, a menetrendi mezők
sötétebb alapon nyomott csatlakozó rovatai nyújtanak tájékoztatást.
2. Ha a megállóhely nevek mellett csak az egyik oldalon találhatók időadatok, azokat (az
autóbusz közlekedési irányának megfelelően) felülről lefelé kell olvasni. Ha a megállóhely nevek
mindkét oldalán találhatók időadatok, az adott oldal mellett feltüntetett nyilak jelzik az olvasás
irányát.
A feltüntetett időadatok, érkezési időjelzés hiányában, indulásra vonatkoznak. Az érkezési
időadatokat vastag kör jelzi, amely a megállóhely oszlopban elhelyezve a sorban feltüntetett
valamennyi időadatra, a járat oszlopban, az utolsó időadat után elhelyezve csak az adott járat
utolsó időadatára vonatkozik.
3. Az időadatok 0.00 órától 24.00 óráig terjedő óraszámításra vonatkoznak. Az éjféli érkezést
24.00, az éjféli indulást 0.00 óra jelzi.
4. Az autóbuszjáratok egy része nem közlekedik naponta, egyes autóbuszjáratok pedig nem
állnak meg a menetrendi mezőben feltüntetett valamennyi megállóhelynél. Ezért javasoljuk,
hogy az utazási lehetőség kiválasztásánál csak azokat a járatokat vegye figyelembe, amelyeknél a megállóhely sorában időadatot talál. Ezt követően figyelembe kell venni azokat a
korlátozó jelzéseket, amelyek a járat időadatai előtt szerepelnek. A korlátozó jelzések hatályát
a járat indulási időpontja szerint kell értelmezni.
A menetrendben alkalmazott rövidítések és jelek, azok magyarázatával a menetrendkönyvben a „RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELEK MAGYARÁZATA” címszó, illetve a mezők alatt találhatók.
5. Minden autóbuszjárat valamely mezőben teljes hosszában szerepel. Ezen kívül más mezőben – a közös útvonal szakaszon – is feltüntetésre kerülnek a járatok időadatai. Ebben az
esetben a mező fejlécsorában a vékonyan szedett járatszám helyett azon mező vastagon szedett 3, vagy 4 jegyű száma szerepel, amelyben a járat teljes útvonalhosszában megtalálható.
A mezők más autóbuszvonallal közös szakaszát a megállóhely oszlopban elhelyezett kapocs határolja. A kapocs melletti szám utal a közös szakaszon valamennyi járatot tartalmazó
mezőre.
6. A tervezett utazás menetdíj megállapítása alapjául szolgáló kilométer távolsága a menetrendi mezők Km megjelölésű oszlopában feltüntetett adatokból határozható meg.
7. A közlekedési társaságok a menetrendet egyéves érvénytartamra, az utazóközönség nagy
többsége érdekeinek figyelembevételével készítik el. Az utazási igények változása, útelzárások,
forgalomelterelések és más, a közlekedést jelentősen befolyásoló tényezők miatt szükség lehet
a menetrend érvénytartamon belüli módosítására. A személyszállítási szolgáltató társaságok
az esetleges menetrendi módosításokról hirdetmények, tömegkommunikációs eszközök, valamint a felvilágosítást adó szolgálati helyeik útján tájékoztatják az utazóközönséget.

Jó utazást kíván:
a KMKK Középkelet-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
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