KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI
Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

MENETRENDI HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy
2017. június 16.-tól az alábbi menetrend módosításokat vezetjük be:
KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi autóbusz menetrend
1. kötet, Jász-Nagykun-Szolnok megye
4600 Szolnok-Zagyvarékas autóbuszvonal:
461 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 7:42 órakor, Zagyvarékas, malom érk. 8:00 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot Zagyvarékas, Madách u. megállónál megállítjuk.
4603 Szolnok-Jászladány-Jászivány autóbuszvonal:
448 sz. (Újszász, vá. ind. 5:52 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 6:22 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 2 perccel korábban közlekedtetjük.
468 sz. (Jászapáti, aut. áll. ind. 9:10 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 10:29 órakor)
naponta közlekedő járatot munkanapokon 466 számon, Jászladány, orvosi rend.
megállótól közlekedtetjük.
463 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 6:05 órakor, Jászladány, vá. bej. út érk. 6:54 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot Zagyvarékas, Madách u. megállónál megállítjuk.
4620 Szolnok-Rákóczifalva-Martfű-Cibakháza autóbuszvonal:
433 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 6:40 órakor, Cibakháza, aut. ford. érk. 7:44 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot szabadnapokon 437
számon, Szolnok, vá. megállótól 6:30 órakor közlekedtetjük. Munkanapokon a járat
közlekedése nem változik.
474 sz. (Tiszaföldvár, aut. áll. ind. 16:35 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 17:20 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot Szolnok, vá. megállóig közlekedtetjük.
351 sz. (Tiszaföldvár, aut. áll. ind. 7:22 órakor, Cibakháza, aut. ford. érk. 7:32 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedő járatot 8:35 órakor közlekedtetjük.
4621 Szolnok-Cibakháza-Tiszakürt-Kunszentmárton autóbuszvonal:
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432 sz. (Kunszentmárton, aut. áll. ind. 11:55 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 13:19
órakor) munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
4624 Martfű-Mezőhék autóbuszvonal:
354 sz. (Mezőhék, aut. ford. ind. 13:40 órakor, Martfű, aut. vt. érk. 13:56 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot kisebb menetidő korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezése 14:00 órára változik.
4634 Szolnok-Tiszavárkony-Jászkarajenő autóbuszvonal:
948 sz. (Jászkarajenő, tüzép ind. 8:17 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 9:21 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot Szolnok, Logisztikai Park
megállónál megállítjuk.
4636 Szolnok-Kőröstetétlen-Tiszajenő autóbuszvonal:
472 sz. (Tiszajenő alsó, vmh. ind. 20:53 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 21:49 órakor)
naponta közlekedő járatot 8 perccel korábban közlekedtetjük.
4650 Jászberény-Jászárokszállás-Jászágó-Pusztamonostor autóbuszvonal:
530 sz. (Jászárokszállás, vh. ind. 13:40 órakor, Jászberény, aut. áll. érk. 14:02 órakor)
iskolai napokon közlekedő járatot a továbbiakban Jászágó, műv. ház megállótól
közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben a 676 sz. (Jászágó, műv. ház ind. 13:20 órakor,
Jászárokszállás, vh. érk. 13:39 órakor) munkanapokon közlekedő járatot csak
tanszünetben munkanapokon közlekedtetjük.
4655 Jászberény-Jászapáti-Jászszentandrás autóbuszvonal:
683 sz. (Jászberény, aut. áll. ind. 8:40 órakor, Jászapáti, aut. áll. érk. 9:06 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot a továbbiakban a 4659 vonalon, 445 számmal,
Jászladányig közlekedtetjük.
4657 Jászapáti-Jászivány autóbuszvonal:
A vonal járatainál egységes menetidőt vezetünk be: a Jászapáti, vá. betéréssel
közlekedő járatokat 20 perces, a betérés nélkül közlekedő járatokat 16 perces
menetidővel közlekedtetjük.
4659 Jászberény-Jászapáti-Jászladány-Jászalsószentgyörgy autóbuszvonal:
445 sz. (Jászberény, aut. áll. ind. 8:40 órakor, Jászladány, orvosi rend. érk. 9:45
órakor) új, munkanapokon közlekedő járatot közlekedtetünk, a 4655/683 járat helyett.
4660 Jászberény-Jászalsószentgyörgy-Újszász autóbuszvonal:
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431 sz. (Jászberény, aut. áll. ind. 13:40 órakor, Alattyán, kh. érk. 14:00 órakor) iskolai
napokon közlekedő járatot minden, útvonalába eső helyközi megállónál megállítjuk.
4701 Karcag-Kunmadaras-Tiszaszentimre-Tiszafüred autóbuszvonal:
5 sz. (Karcag, vá. ind. 12:45 órakor, T.füred, Örvény érk. 14:05 órakor) naponta
közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
4710 Karcag-Bucsa autóbuszvonal:
579 sz. (Karcag, aut. áll. ind. 22:50 órakor, Bucsa, kh. érk. 23:18 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
4730 Karcag-Berekfürdő-Kunhegyes-Tiszaderzs autóbuszvonal:
481 sz. (Kunhegyes, aut. áll. ind. 6:10 órakor, Abádszalók, aut. áll. érk. 6:27 órakor) és
482 sz. (Abádszalók, aut. áll. ind. 6:30 órakor, Kunhegyes, aut. áll. érk. 6:47 órakor)
iskolai napokon közlekedő járatok közlekedési napjait kibővítve, munkanapokon
közlekedtetjük
4772 Mezőtúr-Mezőtúr, Pusztabánréve autóbuszvonal:
277 sz. (Mezőtúr, Kossuth tér ind. 13:35 órakor, Mezőtúr, P.bánréve érk. 13:49 órakor)
iskolai napokon közlekedő járatot Mezőtúr, aut. áll. megállónál megállítjuk.
4790 Törökszentmiklós–Törökszentmiklós, Ballatelep autóbuszvonal:
363 sz. (Tszt.miklós, aut. áll. ind. 10:50 órakor, Tszt.miklós, Ballatelep érk. 11:13
órakor) és 366 sz. (Tszt.miklós, Ballatelep ind. 11:15 órakor, Tszt.miklós, aut. áll. érk.
11:38 órakor) szerdai munkanapokon közlekedő járatok közlekedési napjait kibővítve,
munkanapokon közlekedtetjük.
KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi autóbusz menetrend
2. kötet, Heves megye
1040 Budapest-Gödöllő-Aszód-Hatvan-Gyöngyös autóbuszvonal:
412 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 16:00 órakor, Budapest, Stadion, aut. pu. érkezik
17:10) munkaszüneti napokon közlekedő új járatot, indítunk.
425 sz. (Budapest, Stadion aut. pu. indul 10:15 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik
11:25) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
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425 sz. (Budapest, Stadion, aut. pu. indul 10:15 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik
11:25) a hetek utolsó tanítása napja kivételével, iskolai előadási napokon közlekedő új
járatot, indítunk.
415 sz. (Budapest, Stadion, aut. pu. indul 10:15 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik
11:25) szabadnapokon közlekedő új járatot, indítunk.
435 sz. (Budapest, Stadion, aut. pu. indul 10:15 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik
11:25) tanszünetben munkanpokon közlekedő új járatot, indítunk.
1049 Budapest-Hatvan-Gyöngyös-Verpelét-Eger autóbuszvonal:
7 sz. (Budapest, Stadion, aut. pu. indul 17:30 órakor, Domoszló, aut. vt. érkezik 19:14)
munkaszüneti napokon közlekedő új járatot, indítunk.
1061 Budapest-Vámosgyörk-Jászárokszállás-Boconád-Heves autóbuszvonal:
10 sz. (Heves, aut. áll. indul 11:50 órakor, Budapest, Stadion, aut. pu. érkezik 14:00)
naponta közlekedő járatot, 10 perccel később közlekedtetjük.
1344 Eger-Mezőkövesd/M3 autópálya-Debrecen-Hajdúszoboszló autóbuszvonal:
5 sz. (Eger, aut. áll. indul 14:15 órakor, Debrecen, aut. áll. érkezik 16:10 órakor) a
hetek utolsó iskolai előadási napján járat, megállóhelyeinek (Autópiac, Debrecen,
Nyugati utca időadat helyett áthaladó jelzés, Andornaktálya, szoc. otthon csak
felszálló utasok részére) csökkentjük.
13 sz. (Eger, aut. áll. indul 14:15 órakor, Debrecen, aut. áll. érkezik 16:10 órakor)
csütörtöki iskolai előadási napokon közlekedő járat, megállóhelyeinek (Autópiac,
Debrecen, Nyugati utca időadat helyett áthaladó jelzés, Andornaktálya, szoc. otthon
csak felszálló utasok részére) csökkentjük.
15 sz. (Eger, aut. áll. indul 17:00 órakor, Debrecen, aut. áll. érkezik 18:55 órakor) a
hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő járat,
megállóhelyeinek (Autópiac, Debrecen, Nyugati utca időadat helyett áthaladó jelzés,
Andornaktálya, szoc. otthon csak felszálló utasok részére) csökkentjük.
4 sz. (Debrecen, aut. áll. indul 15:45 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 17:40 órakor) a
hetek utolsó iskolai előadási napján járat, megállóhelyeinek (Autópiac, Debrecen,
Nyugati utca időadat helyett áthaladó jelzés, Andornaktálya, szoc. otthon időadat előtt,
csak leszálló utasok részére jelzés kerül) csökkentjük.
12 sz. (Debrecen, aut. áll. indul 15:45 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 17:40 órakor)
csütörtöki iskolai előadási napokon járat, megállóhelyeinek (Autópiac, Debrecen,
Nyugati utca időadat helyett áthaladó jelzés, Andornaktálya, szoc. otthon időadat előtt
csak leszálló utasok részére jelzés kerül) csökkentjük.
5000 Szolnok, Nagysándor József út 24. Telefon: 56/424-901, Fax: 56/514-564
Levélcím: 5001 SZOLNOK, Postafiók: 56. E-mail: kmkk@kmkk.hu
Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cg. 16-10-001794

KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI
Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

14 sz. (Debrecen, aut. áll. indul 19:15 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 21:10 órakor) a
hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő járat,
megállóhelyeinek (Autópiac, Debrecen, Nyugati utca időadat helyett áthaladó jelzés,
Andornaktálya, szoc. otthon időadat előtt csak leszálló utasok részére jelzés kerül)
csökkentjük.
1347 Eger-Tarnalelesz-Mátraterenye-Salgótarján autóbuszvonal:
3 sz. (Eger, aut. áll. indul 14:00 órakor, Salgótarján, aut. áll. érkezik 15:55 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járat, megállóhelyeit (M. terenye, Kossuth u.)
bővítjük.
1349 Eger-Bükkszék-Mátraterenye/Nemti-Salgótarján autóbuszvonal:
1 sz. (Eger, aut. áll. indul 7:00 órakor, Salgótarján, aut. áll. érkezik 8:50 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járat, megállóhelyeit (M. terenye, Kossuth u.)
bővítjük.
3 sz. (Eger, aut. áll. indul 13:00 órakor, Salgótarján, aut. áll. érkezik 14:55 órakor)
munkanapokon közlekedő járat, megállóhelyeit (M. terenye, Kossuth u.) bővítjük.
6 sz. (Salgótarján, aut. áll. indul 16:00 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 17:45 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járat, megállóhelyeit (M. terenye, Kossuth u.)
bővítjük.
1352 Eger-Recsk-Salgótarján autóbuszvonal:
1 sz. (Eger, aut. áll. indul 9:00 órakor, Salgótarján, aut. áll. érkezik 10:45 órakor)
naponta közlekedő járat, megállóhelyeit (M. terenye, Kossuth u.) bővítjük.
5 sz. (Eger, aut. áll. indul 11:00 órakor, Salgótarján, aut. áll. érkezik 12:45 órakor)
naponta közlekedő járat, megállóhelyeit (M. terenye, Kossuth u.) bővítjük.
7 sz. (Eger, aut. áll. indul 15:00 órakor, Salgótarján, aut. áll. érkezik 16:45 órakor) a
hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő járat,
megállóhelyeit (M. terenye, Kossuth u.) bővítjük.
6 sz. (Salgótarján, aut. áll. indul 13:00 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 14:50 órakor)
munkanapokon közlekedő járat, megállóhelyeit (M. terenye, Kossuth u.) bővítjük.
14 sz. (Salgótarján, aut. áll. indul 15:00 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 16:45 órakor)
naponta közlekedő járat, megállóhelyeit (M. terenye, Kossuth u.) bővítjük.
10 sz. (Eger, aut. áll. indul 17:00 órakor, Salgótarján, aut. áll. érkezik 18:45 órakor)
naponta közlekedő járat, megállóhelyeit (M. terenye, Kossuth u.) bővítjük.
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2 sz. (Salgótarján, aut. áll. indul 12:00 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 13:45 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat, megállóhelyeit (M. terenye,
Kossuth u.) bővítjük.
3410 Eger-Felsőtárkány autóbuszvonal:
3 sz. (Eger, aut. áll. indul 5:20 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 5:50 órakor)
naponta közlekedő járatot, 10 perccel később és 5 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
5 sz. (Eger, aut. áll. indul 6:10 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 6:35 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 10 perccel korábban közlekedtetjük.
7 sz. (Eger, aut. áll. indul 6:40 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 7:05 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 10 perccel korábban és 5
perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
51 sz. (Eger, aut. áll. indul 7:35 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 8:00 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel korábban és 5 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
23 sz. (Eger, aut. áll. indul 7:50 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 8:15 órakor)
munkanapokon közlekedő, új járatot indítunk.
49 sz. (Eger, aut. áll. indul 9:50 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 10:20 órakor)
naponta közlekedő járatot, 5 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
15 sz. (Eger, aut. áll. indul 10:50 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 11:20 órakor)
naponta közlekedő járatot, 5 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
29 sz. (Eger, aut. áll. indul 12:30 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 12:55 órakor)
munkanapokon közlekedő, új járatot indítunk.
13 sz. (Eger, aut. áll. indul 12:50 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 13:20 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
21 sz. (Eger, aut. áll. indul 13:10 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 13:40 órakor)
szabad és munkaszüneti napokon közlekedő járatot, 20 perccel később és 5 perc
menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
1 sz. (Eger, aut. áll. indul 13:50 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 14:25 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 10 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
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25 sz. (Eger, aut. áll. indul 14:20 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 14:50 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 10 perccel később, 5 perc menetidő szűkítéssel és
naponta közlekedtetjük.
27 sz. (Eger, aut. áll. indul 14:40 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 15:10 órakor)
szabad és munkaszüneti napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. A járatot
visszapótoljuk, és 25 járatszámmal hirdetjük meg.
53 sz. (Eger, aut. áll. indul 14:50 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 15:25 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 10 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
57 sz. (Eger, aut. áll. indul 15:30 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 16::00 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perc menetidő
szűkítéssel közlekedtetjük.
47 sz. (Eger, aut. áll. indul 15:50 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 16:25 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 10 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
63 sz. (Eger, aut. áll. indul 16:35 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 17:05 órakor)
naponta közlekedő járatot, 5 perccel korábban és 5 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
59 sz. (Eger, aut. áll. indul 17:00 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 17:35 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 10 perccel korábban és 10 perc menetidő
szűkítéssel közlekedtetjük.
19 sz. (Eger, aut. áll. indul 17:30 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 17:55 órakor)
munkanapokon közlekedő, új járatot indítunk.
61 sz. (Eger, aut. áll. indul 17:50 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 18:25 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 10 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
37 sz. (Eger, aut. áll. indul 18:35 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 19:05 órakor)
naponta közlekedő járatot, 5 perccel korábban és 5 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
39 sz. (Eger, aut. áll. indul 19:45 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 20:15 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később és 5 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
41 sz. (Eger, aut. áll. indul 21:10 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 21:30 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 20 perccel később és 5 perc menetidő bővítéssel
közlekedtetjük.
43 sz. (Eger, aut. áll. indul 22:40 órakor, Felsőtárkány, Csárda érkezik 23:00 órakor)
naponta közlekedő járatot, 10 perccel később és 5 perc menetidő bővítéssel
közlekedtetjük.
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6 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 5:10 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 5:40 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
8 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 6:00 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 6:30 órakor)
naponta közlekedő járatot, 5 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
10 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 6:40 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:05 órakor)
munkanapokon közlekedő járat megállóhelyeinek bővítjük.
14 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 6:10 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 6:35 órakor)
naponta közlekedő járatot, 5 perccel korábban közlekedtetjük.
2 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 6:50 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:20 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
44 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 7:10 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:40 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perc menetidő
szűkítéssel közlekedtetjük.
16 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 7:40 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 8:10 órakor)
szabadnapok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
50 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 8:00 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 8:25 órakor)
munkanapokon közlekedő, új járatot indítunk.
60 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 8:15 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 8:45 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később és 5 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
20 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 10:25 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 10:55 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perccel korábban és 5
perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
12 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 11:25 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 11:55 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perccel korábban és 5
perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
22 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 12:35 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 13:05 órakor)
naponta közlekedő járatot, 15 perccel korábban és 5 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
52 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 13:00 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 13:25 órakor)
munkanapokon közlekedő, új járatot indítunk.
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28 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 13:45 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 14:10 órakor)
naponta közlekedő járatot, 15 perccel később közlekedtetjük.
46 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 14:30 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 15:00 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 10 perccel korábban és 5 perc menetidő
szűkítéssel közlekedtetjük.
30 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 14:55 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 15:25 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később és 5 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
24 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 15:15 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 15:40 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. A járatot visszapótoljuk és 26
járatszámmal hirdetjük meg.
26 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 15:35 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 16:05 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 15 perccel korábban, 5 perc menetidő szűkítéssel,
valamint munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedtetjük.
32 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 16:02 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 16:30 órakor)
naponta közlekedő járatot, 2 perccel később és 3 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
24 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 16:20 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 16:45 órakor)
munkanapokon közlekedő, új járatot k indítunk.
66 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 16:55 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 17:20 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük.
36 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 17:10 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 17:40 órakor)
nyári időszámítás alatt szabad és munkaszüneti napokon közlekedő járatot, 10 perccel
korábban és 5 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
38 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 17:55 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 18:25 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később és 5 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
34 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 17:55 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 18:25 órakor)
téli időszámítás alatt szabad és munkaszüneti napokon közlekedő járatot, 5 perccel
később és 5 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
40 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 19:10 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 19:40 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 10 perccel később és 5 perc menetidő szűkítéssel
közlekedtetjük.
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42 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 21:05 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 21:25 órakor)
naponta közlekedő járatot, 5 perccel korábban és 5 perc menetidő bővítéssel
tervezzük közlekedtetni.
48 sz. (Felsőtárkány, Csárda indul 21:31 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 21:45 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 29 perccel később és 11 perc menetidő bővítéssel
közlekedtetjük.
3411 Eger-Bélapátfalva-Ózd/Nagyvisnyó autóbuszvonal:
40 sz. (Ózd, aut. áll. indul 18:05 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 19:25 órakor) naponta
közlekedő járat, megállóhelyeinek (Farkaslyuk, aut. vt.) bővítjük. (csak felszálló utasok
részére jel törlése)
9 sz. (Eger, aut. áll. indul 7:30 órakor, Ózd, aut. áll. érkezik 8:50 órakor) naponta
közlekedő járatot, 5 perccel korábban közlekedtetjük.
3415 Eger-Noszvaj-Szomolya autóbuszvonal:
63 sz. (Eger,aut. áll. indul 6:35 órakor, Szomolya, major érkezik 7:10 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járat, megállóhelyeinek (Egervár, v. mh.) bővítjük.
18 sz. (Szomolya, major indul 15:35 órakor, Noszvaj, piac tér érkezik 15:50 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járat, megállóhelyeinek (Noszvaj, Kossuth út 83.)
bővítjük.
9 sz. (Noszvaj, piac tér indul 16:00 órakor, Szomolya, major érkezik 16:15 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járat, megállóhelyeinek (Noszvaj, Kossuth út 83.)
bővítjük.
3417 Eger-Noszvaj-Bükkzsérc autóbuszvonal:
- járat leállítás
32 sz. (Bükkzsérc, aut. ford. indul 15:40 órakor, Noszvaj, Kossuth út 83.érkezik 15:58
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
39 sz. (Noszvaj, Kossuth út 83. indul 15:58 órakor,. Bükkzsérc, aut. ford érkezik 16:29
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
3423 Eger-Kerecsend/Maklár-Füzesabony-Egerfarmos/Mezőtárkány
autóbuszvonal:
1 sz. (Eger, aut. áll. indul 16:50 órakor, Egerfarmos, Rákóczi út 82. érkezik 18:05
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, Szihalom, vasúti átj. megállóhelytől 5
perccel korábban közlekedtetjük.
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10 sz. (Egerfarmos, Rákóczi út 82. indul 10:50 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 12:00
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, módosított útvonalon (Eger, AGROKER Eger, aut. áll. közötti útvonalszakaszon) közlekedtetjük.
3425 Eger-Andornaktálya-Maklár autóbuszvonal:
40 sz. (Andornaktálya, szoc. otthon 6:04 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 6:25 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. A járatot visszapótoljuk és
3425/14 járatszámmal hirdetjük meg.
14 sz. (Andornaktálya, szoc. otthon 6:04 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 6:25 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot, 1 perccel később, valamint szabad és
munkaszüneti napokon közlekedtetjük.
18 sz. (Andornaktálya, szoc. otthon 7:04 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:25 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 1 perccel később közlekedtetjük.
3433 Eger-Kömlő-Tiszanána-Kisköre autóbuszvonal:
18 sz. (Kisköre, Erőmű indul 15:10 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 16:25 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot (Tiszanána, aut. vt. - Eger, aut. áll. közötti
útvonalszakaszon) 10 perc menetidő-korrekcióval) közlekedtetjük.
3450 Eger-Demjén-Kerecsend autóbuszvonal:
24 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 20:30 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 20:55 órakor)
naponta közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
3474 Eger-Sirok-Mátraballa-Pétervására autóbuszvonal:
5 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 8:05 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 9:15 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 15 perccel később és menetidő-korrekcióval
közlekedtetjük.
3478 Pétervására-Váraszó-Szederkénypuszta autóbuszvonal:
17 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 9:15 órakor, Szederkénypuszta, ib. érkezik 9:45
órakor) munkanapokon közlekedő járatot 20 perccel később közlekedtetjük.
1 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 15:10 órakor, Szederkénypuszta, ib. érkezik 15:33
órakor) munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel később közlekedtetjük.
5 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 18:10 órakor, Szederkénypuszta, ib. érkezik 18:33
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
38 sz. (Szederkénypuszta, ib. indul 15:35 órakor, Pétervására, aut. vt. érkezik 15:58
órakor) munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel később közlekedtetjük.
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43 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 18:10 órakor, Váraszó, garázs érkezik 18:19 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
41 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 18:10 órakor, Szederkénypuszta, ib. érkezik 18:40
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
3479 Eger-Tarnalelesz-Pétervására-Szederkénypuszta autóbuszvonal:
17 sz. (Eger, aut. áll. indul 17:15 órakor, Pétervására, aut. vt. érkezik 18:05 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 7 perc menetidő-korrekcióval (Egerbakta, aut. vt. és
Pétervására, aut. vt. közötti útvonalszakaszon) közlekedtetjük.
6 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 16:00 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 16:55 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel később közlekedtetjük.
3481 Eger-Egercsehi-Tarnalelesz-Pétervására autóbuszvonal:
- indulási idő módosítás
10 sz. (Pétervására, aut. vt. 7:40 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 8:55 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük.
3484 Eger-Tarnalelesz-Pétervására autóbuszvonal:
14 sz. (Fedémes, ib. indul 4:24 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 5:15 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 4 perccel korábban, és menetidő-korrekcióval
közlekedtetjük.
90 sz. (Bükkszenterzsébet, D. patak indul 20:20 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 21:10
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, 5 perc menetidő-korrekcióval
közlekedtetjük.
15 sz. (Eger, aut. áll. indul 6:35 órakor, Pétervására, aut. vt. érkezik 7:27 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük.
3490 Pétervására-Bükkszék-Sirok-Kőkútpuszta autóbuszvonal:
8 sz. (Sirok, bükkszéki elág. indul 5:05 órakor, Bükkszék, kh. érkezik 5:12 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedő, új járat indítunk.
1 sz. (Bükkszék, kh. indul 5:13 órakor, Sirok, bükkszéki elág. érkezik 5:20 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedő, új járatot indítunk.
3494 Pétervására-Mátraballa-Parád-Parádsasvár autóbuszvonal:
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3 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 7:07 órakor, Parád, posta érkezik 7:42 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, 8 perc menetidő-korrekcióval közlekedtetjük.
30 sz. (Parád, posta indul 7:43 órakor, Mátraballa, vá. érkezik 8:04 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, 7 perccel később és menetidő-korrekcióval
közlekedtetjük.
7 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 7:28 órakor, Ivád, kisbolt érkezik 7:33 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük.
14 sz. (Ivád, kisbolt indul 7:34 órakor, Pétervására, aut. vt. érkezik 7:39 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük.
3550 Heves-Kál-Kápolna, vá. autóbuszvonal:
21 sz. (Heves, aut. áll. indul 6:30 órakor, Erdőtelek, Fő út 52. érkezik 6:45 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 5 perccel korábban és meghosszabbított
útvonalon (Erdőtelek, csemegebolt) közlekedtetjük.
12 sz. (Erdőtelek, Fő út 52. indul 6:46 órakor, Heves, aut. áll. érkezik 7:10 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 1 perccel később és meghosszabbított
útvonalon (Erdőtelek, csemegebolt) közlekedtetjük.
3561 Heves-Kömlő-Kisköre autóbuszvonal:
5 sz. (Heves, aut. áll. indul 14:20 órakor, Kisköre, Erőmű érkezik 15:15 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük.
3566 Recsk-Parád-Bodony autóbuszvonal:
2 sz. (Bodony, ib. indul 7:20 órakor, Parád, Fáy isk. érkezik 7:30 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, munkanapokon közlekedtetjük.
3568 Parádsasvár-Parád-Bodony autóbuszvonal:
16 sz. (Parád, posta indul 7:12 órakor, Bodony, ib. érkezik 7:17 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, munkanapokon közlekedtetjük.
3650 Gyöngyös-Gyöngyössolymos-Mátrafüred autóbuszvonal:
38 sz. (Mátrafüred, aut. vt. indul 20:35 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 20:55
órakor) naponta közlekedő, új járatot indítunk.
35 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 20:15 órakor, Mátrafüred, aut. vt. érkezik 20:33
órakor) naponta közlekedő, új járatot indítunk.
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3655 Gyöngyös-Mátraháza-Kékestető/Mátraszentimre autóbuszvonal:
2 sz. (Kékestető, Szanatórium indul 5:00 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 5:25
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, rövidített útvonalon tervezzük közlekdtetni.
43 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 20:15 órakor, Kékestető, Szanatórium 20:55 érkezik
5:25 órakor) naponta közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. A járatokat a 3650 sz.
mezőben hirdetjük meg.
3656 Gyöngyös-Mátraháza-Parád-Bükkszék/Bodony autóbuszvonal:
2 sz. (Recsk-P. fürdő, vá. indul 10:35 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 11:30 órakor)
tanév tartama alatt munkanapokon közlekedő járatot, 5 perc menetidő szűkítéssel és
meghosszabbított útvonalon közlekedtetjük.
12 sz. (Recsk-P. fürdő, vá. indul 10:35 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 11:30
órakor) tanév tartama alatt szabad és munkaszüneti napokon közlekedő járatot, 5 perc
menetidő szűkítéssel és meghosszabbított útvonalon közlekedtetjük.
7 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 10:35 órakor, Recsk, kőbánya bej. út. érkezik 11:35
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon közlekedtetjük.
14 sz. (Recsk, P. fürdő vá. indul 12:05 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 13:00
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon közlekedtetjük.
3660 Gyöngyös-Domoszló-Verpelét-Eger autóbuszvonal:
- indulási idő módosítás
18 sz. (Domoszló, aut. vt. indul 17:25 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 17:55 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perccel később
közlekedtetjük.
3662 Mátrai Erőmű Zrt._Gyöngyös-Abasár-Domoszló-Vécs autóbuszvonal:
2 sz. Abasár, posta indul 7:35 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 7:50 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
3664 Gyöngyös-Mátrafüred-Pálosvörösmart-Abasár-Gyöngyös autóbuszvonal:
7 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 15:45 órakor, Abasár, kh. érkezik 16:10 órakor)
munkanapokon közlekedő járat, megállóhelyeinek (Abasár, isk.) bővítjük.
17 sz. (Pálosvörösmart, isk. indul 7:20 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 7:45 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járat, megállóhelyeinek (Abasár, isk.) bővítjük.
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10 sz. (Abasár, Béke tér indul 13:35 órakor, Pálosvörösmart, isk. érkezik 13:45 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járat, megállóhelyeinek (Abasár, isk.) bővítjük.
3665 Gyöngyös-Visonta-Detk-Ludas-Heves autóbuszvonal:
49 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 14:20 órakor, Tarnaméra, isk. érkezik 15:10 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, rövidített útvonalon(Nagyfüged, aut. vt.)
közlekedtetjük.
3666 Gyöngyös-Karácsond-Heves autóbuszvonal:
15 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 12:00 órakor, Tarnaméra, isk. érkezik 12:45 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, 5 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
26 sz. (Tarnaméra, isk. indul 12:40 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 13:25 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük.
3677 Gyöngyös-Szűcsi-Petőfibánya-Apc autóbuszvonal:
9 sz. (Rózsaszentmárton, ÁFÉSZ indul 7:20 órakor, Lőrinci, Selyp érkezik 7:35 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perccel később
közlekedtetjük.
13 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 14:20 órakor, Apc, aut. ford. érkezik 15:22 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük.

3680 Mátrai Erőmű Zrt.-Gyöngyös-Gy.pata-R.sz.márton-Ecséd autóbuszvonal:
24 sz. (Rózsaszentmárton, aut. vt. indul 4:40 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 5:25
órakor) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perc menetidőcsökkentéssel (Gyöngyöspata, szűcsi elág. – Gyöngyös, aut. áll útvonalszakaszon)
közlekedtetjük.
19 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 11:30 órakor, Rózsaszentmárton, ecsédi elág. érkezik
12:08 órakor) munkanapokon közlekedő járatot, Gyöngyöspata, aut. ford. érintésével
közlekedtetjük.
3689 Heves-Tarnabod autóbuszvonal:
4 sz. (Tarnabod, kh. indul 7:16 órakor, Heves, aut. áll. érkezik 7:46 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 1 perccel korábban és 7
perc menetidő-csökkentéssel és megállóhelyek csökkentésével közlekedtetjük.
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KMKK Középkelet – magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi autóbusz menetrend
3. kötet, Nógrád megye
1308 Balassagyarmat – Herencsény – Gyöngyös autóbuszvonal:
A 2 sz. járat (Gyöngyös, aut.áll. indul: 13:35,Balassagyarmat, aut.áll. érkezik:16:19)
munkanapokon közlekedő járat menetidejét
6 perccel megnöveljük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezési ideje 16:25 órára módosul.
3063 Salgótarján – Bátonyterenye – Pásztó – Csécse autóbuszvonal:
A 4 sz. (Csécse aut vt. indul: 6:45 , Salgótarján aut. áll. érkezik: 8:00) iskolai előadási
napokon közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben
a járat érkezési ideje 7:50 órára módosul.
3080 Salgótarján – Ságújfalu – Szécsény – Balassagyarmat autóbuszvonal:
A 267 sz. (Szécsény, aut. áll. indul: 16:27 , Balassagyarmat aut. áll. érkezik: 16:50)
munkanapokon közlekedő járatot 12 perccel korábban közlekedtetjük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezési ideje 16:38 órára módosul.
3235 Pásztó – Ecseg – Bokor autóbuszvonal:
A 3 sz. (Pásztó, vá. indul: 6:10 , Kozárd, f.szöv. érkezik: 6:40) munkanapokon
közlekedő járat menetidejét 5 perccel csökkentjük. Ezzel összefüggésben a járat
érkezési ideje 6:35 órára módosul.
3312 Balassagyarmat – Szügy – Nógrádmarcal autóbuszvonal:
A 5 sz. (Balassagyarmat, aut. áll. indul: 7:15 , Nógrádmarcal, községháza érkezik:
7:40) munkanapokon közlekedő járat közlekedési napjait iskolai előadási napokra
korlátozzuk.
11 sz. (Balassagyarmat, aut. áll. indul: 7:20 , Nógrádmarcal, községháza érkezik:
7:40) új járat tanszünetben munkanapokon.
3318 Balassagyarmat – Csesztve – Magyarnándor – Herencsény autóbuszvonal:
A 13 sz. (Mohora, cserháthalápi elágazó, indul: 7:36 , Magyarnándor, művelődési ház,
érkezik: 7:46) iskolai előadási napokon közlekedő járatot Balassagyarmat, aut.
állomásról indítjuk 7:22 órakor , a járat érkezésének helye és ideje változatlan
(Magyarnándor, művelődési ház érkezik: 7:46).
A 18 sz. (Herencsény, aut.ford. indul: 8:00 , Balassagyarmat, aut. érkezik: 8:35)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot 5 perccel később
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közlekedtetjük, a menetidejét 5 perccel csökkentjük. Ezzel összefüggésben a járat
érkezési ideje nem módosul.
3322 Balassagyarmat – Szügy autóbuszvonal:
A 4 sz. (Szügy, Magna Car op Sysdterms Kft. indul: 14:25 , Balassagyarmat, aut.áll.
érkezik: 14:35) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat menetidejét 3
perccel megnöveljük. Ezzel összefüggésben a járat érkezési ideje 14:38 órára
módosul.
3325 Balassagyarmat – Csesztve – Mohora – Magyarnándor autóbuszvonal:
A 10 sz. (Magyarnándor, műv. ház indul: 16:05 , Balassagyarmat aut. áll. érkezik:
16:43) iskolai előadási napokon közlekedő járat menetidejét 7 perccel megnöveljük.
Ezzel összefüggésben a járat érkezési ideje 16:50 órára módosul.
3343 Balassagyarmat – /Nagyoroszi-Pusztaberki/ – Rétság autóbuszvonal:
A 11 sz. (Balassagyarmat, aut.áll. indul: 11:30 , Pusztaberki,vegyesbolt érkezik: 12:30)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat menetidejét 10 perccel
csökkentjük. Ezzel összefüggésben a járat érkezési ideje 12:20 órára módosul.
3345 Balassagyarmat – Nagyoroszi – Rétság autóbuszvonal:
A 27 sz. (Balassagyarmat, aut.áll. indul: 16:30 , Rétság, aut.ford. érkezik: 17:20)
munkanapokon
közlekedő járat menetidejét 5 perccel
megnöveljük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezési ideje 17:25 órára módosul.
A 40 sz. (Rétság,aut.ford. indul: 7:40 , Balassagyarmat,aut.áll. érkezik: 8:30)
munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedő járat menetidejét 5 perccel
megnöveljük. Ezzel összefüggésben a járat érkezési ideje 8:35 órára módosul.
A 14 sz. (Rétság, aut.ford. indul: 8:45 , Balassagyarmat, aut.áll. érkezik: 9:35)
munkanapokon
közlekedő járat menetidejét 5 perccel csökkentjük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezési ideje 9:30 órára módosul.
A 30 sz. (Rétság, aut.ford. indul: 16:35 , Balassagyarmat, aut.áll. érkezik: 17:15)
munkanapokon
közlekedő járat menetidejét 5 perccel megnöveljük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezési ideje 17:20 órára módosul.
3355 Szécsény – Nagylóc – Hollókő autóbuszvonal:
A 2 sz. (Hollókő, aut.vt. indul: 16:00 , Szécsény,aut.áll. érkezik: 16:25) szabadnapok
kivételével naponta közlekedő járatot 5 perccel később indítjuk. Ezzel összefüggésben
a járat érkezési ideje 16:30 órára módosul.
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27 sz. (Szécsény, aut.áll. indul: 17:35 , Hollókő, aut.vt. érkezik: 18:00) munkanapokon
közlekedő járatot munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedtetjük.
32 sz. (Hollókő, aut.vt. indul: 18:00 , Szécsény,aut.áll. érkezik: 18:25) munkanapokon
közlekedő járatot munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedtetjük.
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