KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI
Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

MENETRENDI HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy
2017. december 10.-től az alábbi menetrend módosításokat vezetjük be:

KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi autóbusz menetrend
1. kötet, Jász-Nagykun-Szolnok megye

1078 B.pest-J.berény-Alattyán-Szolnok autóbuszvonal:
820 sz. (Jászalsószentgyörgy, kh. ind. 5:30 órakor, Budapest, Stadion aut. pu. érk.
8:20 órakor) naponta közlekedő járatot 5 perccel korábban, Jászfényszaruig kisebb
menetidő korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben a járat érkezése nem
változik.
4600 Szolnok-Zagyvarékas autóbuszvonal:
A vonalon új, eddig csak helyi járatok által használt megállóhelyet helyezünk üzembe,
Szolnok, Tófenék néven. A megállóhelyen a vonal minden olyan járatát megállítjuk,
amely a Szolnok, Szoltisz helyközi megállónál megáll.
4601 Szolnok-Jászalsószentgyörgy-Jászberény autóbuszvonal:
480 sz. (Jászalsószentgyörgy, kh. ind. 6:30 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 7:13 órakor)
iskolai napokon közlekedő járatot Transzformátor telep I. megállónál megállítjuk.
777 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 16:20 órakor, Jánoshida, templom érk. 17:09 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot Zagyvarékasi útelág. megállónál megállítjuk.
4603 Szolnok-Jászladány-Jászivány autóbuszvonal:
463 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 6:05 órakor, Jászladány, vá. bej. út érk. 6:54 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot kisebb menetidő korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezése 6:51 órára változik.
4605 Szolnok-Besenyszög autóbuszvonal:
776 sz. (Besenyszög, aut. ford. ind. 12:50 órakor, Szolnok, vá. érk. 13:26 órakor)
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munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
4606 Szolnok-Nagykörű-Tiszasüly autóbuszvonal:
378 sz. (Tiszasüly, ÁG központ ind. 12:15 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 13:04 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 15 perccel korábban, kisebb menetidő korrekcióval
közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben a járat érkezése 12:54 órára változik.
4613 Szolnok-Törökszentmiklós-Abádszalók-Tiszafüred autóbuszvonal:
111 sz. (Abádszalók, aut. áll. ind. 5:48 órakor, Tiszaderzs, kh. érk. 6:54 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot szabad- és munkaszüneti napokon
közlekedtetünk.
4620 Szolnok-Rákóczifalva-Martfű-Cibakháza autóbuszvonal:
661 sz. (Szolnok, vá. ind. 4:55 órakor, Tiszaföldvár, aut. áll. érk. 5:54 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
227 sz. (Szolnok, vá. ind. 16:00 órakor, Tiszaföldvár, aut. áll. érk. 17:07 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot kisebb menetidő korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezése 17:03 órára változik.
493 sz. (Szolnok, vá. ind. 8:35 órakor, Cibakháza, aut. ford. érk. 9:49 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot kisebb menetidő korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezése 9:44 órára változik.
247 sz. (Szolnok, vá. ind. 17:40 órakor, Cibakháza, aut. ford. érk. 18:54 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot kisebb menetidő korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezése 18:49 órára változik.
677 sz. (Szolnok, vá. ind. 15:50 órakor, Tiszaföldvár, aut. áll. érk. 16:49 órakor) iskolai
napokon közlekedő járatot kisebb menetidő korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezése 16:44 órára változik.
261 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 9:40 órakor, Cibakháza, aut. ford. érk. 10:28 órakor)
szabad és munkaszüneti napokon közlekedő járatot kisebb menetidő korrekcióval
közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben a járat érkezése 10:44 órára változik.
228 sz. (Cibakháza, aut. ford. ind. 6:23 órakor, Szolnok, vá. érk. 7:37 órakor) iskolai
napokon közlekedő járatot a Tiszaföldvár és Szolnok közötti szakaszán kisebb
menetidő korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben a járat érkezése 7:32
órára változik.
490 sz. (Tiszaföldvár, aut. áll. ind. 13:45 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 14:38 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot kisebb menetidő korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel
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összefüggésben a járat érkezése 14:33 órára változik.
4622 Szolnok-Rákóczifalva autóbuszvonal:
Új vonalat indítunk: a 4620 vonal Szolnok-Rákóczifalva, József A. út viszonylaton
közlekedő járatait új, 4622 vonalon közlekedtetjük, átláthatóbbá téve ezzel a
menetrendi vonalakat. A járatszámok nem változnak.
Az új vonalon, az NFM Személyközlekedési Igazgatóságával egyeztetve ütemes,
könnyebben megjegyezhető menetrendet alakítunk ki, az alábbi módosításokkal:
381 sz. (Szolnok, vá. ind. 5:11 órakor, R.falva, József A. út érk. 5:45 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot 9 perccel később közlekedtetjük.
641 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 5:35 órakor, R.falva, József A. út érk. 6:01 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
363 sz. (Szolnok, vá. ind. 6:00 órakor, R.falva, József A. út érk. 6:36 órakor) iskolai
napokon közlekedő járatot 5 perccel korábban, kisebb menetidő korrekcióval
közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben a járat érkezése 6:26 órára változik.
361 sz. (Szolnok, vá. ind. 6:00 órakor, R.falva, József A. út érk. 6:36 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel korábban, kisebb menetidő
korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben a járat érkezése 6:26 órára
változik.
373 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 6:50 órakor, R.falva, József A. út érk. 7:16 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel később közlekedtetjük.
643 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 7:10 órakor, R.falva, József A. út érk. 7:36 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
441 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 12:50 órakor, R.falva, József A. út érk. 13:14 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot 10 perccel később közlekedtetjük.
365 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 13:20 órakor, R.falva, József A. út érk. 13:46 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 20 perccel korábban közlekedtetjük.
385 sz. (Szolnok, vá. ind. 13:30 órakor, R.falva, József A. út érk. 14:06 órakor) tanév
tartama alatt munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
395 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 14:40 órakor, R.falva, József A. út érk. 15:06 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
231 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 15:05 órakor, R.falva, József A. út érk. 15:31 órakor)
iskolai napokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
667 sz. (Szolnok, vá. ind. 16:00 órakor, R.falva, József A. út érk. 16:36 órakor)
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munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
631 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 16:15 órakor, R.falva, József A. út érk. 16:41 órakor) új,
iskolai napokon közlekedő járatot indítunk.
697 sz. (Szolnok, vá. ind. 16:25 órakor, R.falva, József A. út érk. 17:01 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
657 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 17:05 órakor, R.falva, József A. út érk. 17:30 órakor)
szabad és munkaszüneti napokon közlekedő járatot 5 perccel korábban
közlekedtetjük.
635 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 17:10 órakor, R.falva, József A. út érk. 17:36 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
669 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 18:10 órakor, R.falva, József A. út érk. 18:36 órakor)
naponta közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
679 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 19:10 órakor, R.falva, József A. út érk. 19:36 órakor)
szabadnapok kivételével naponta közlekedő járatot 10 perccel korábban
közlekedtetjük.
380 sz. (R.falva, József A. út ind. 4:25 órakor, Szolnok, vá. érk. 4:55 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
688 sz. (R.falva, József A. út ind. 6:15 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 6:43 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
638 sz. (R.falva, József A. út ind. 7:20 órakor, Szolnok, vá. érk. 7:56 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel később közlekedtetjük.
378 sz. (R.falva, József A. út ind. 7:40 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 8:10 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
366 sz. (R.falva, József A. út ind. 13:50 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 14:18 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 20 perccel korábban közlekedtetjük.
386 sz. (R.falva, József A. út ind. 14:10 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 14:38 órakor)
tanév tartama alatt munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel korábban
közlekedtetjük.
694 sz. (R.falva, József A. út ind. 15:10 órakor, Szolnok, vá. érk. 15:44 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
630 sz. (R.falva, József A. út ind. 15:30 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 15:58 órakor) új,
iskolai napokon közlekedő járatot indítunk.
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684 sz. (R.falva, József A. út ind. 15:50 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 16:18 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel később közlekedtetjük.
634 sz. (R.falva, József A. út ind. 16:40 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 17:08 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
644 sz. (R.falva, József A. út ind. 17:40 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 18:08 órakor)
naponta közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
632 sz. (R.falva, József A. út ind. 18:40 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 19:08 órakor)
naponta közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
4624 Martfű-Mezőhék autóbuszvonal:
343 sz. (Martfű, aut. vt. ind. 15:55 órakor, Mezőhék, aut. ford. érk. 16:10 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedő járatot 60 perccel korábban közlekedtetjük.
4634 Szolnok-Tiszavárkony-Jászkarajenő autóbuszvonal:
924 sz. (Jászkarajenő, műv. ház ind. 14:58 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 15:53
órakor) munkanapokon közlekedő járatot Tiszavárkony, kh. betérés érintésével
közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben a járat érkezése 15:58 órára változik.
4650 Jászberény-Jászárokszállás-Jászágó-Pusztamonostor autóbuszvonal:
675 sz. (Jászárokszállás, vh. ind. 14:50 órakor, Jászágó, műv. ház érk. 15:09 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot 5 perccel később
közlekedtetjük.
672 sz. (Jászágó, műv. ház ind. 15:10 órakor, Jászárokszállás, vh. érk. 15:29 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
4654 Jászberény-Jászdózsa-Tarnaörs autóbuszvonal:
873 sz. (Jászberény, aut. áll. ind. 11:45 órakor, Jászdózsa, Szt. Mihály tér érk. 12:12
órakor) munkanapokon közlekedő járatot 30 perccel később közlekedtetjük.
4657 Jászapáti-Jászivány autóbuszvonal:
355 sz. (Jászapáti, aut. áll. ind. 9:05 órakor, Jászivány, aut. vt. érk. 9:25 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 20 perccel később, Jászapáti vá. betérés érintése
nélkül közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben a járat érkezése 9:41 órára változik.
352 sz. (Jászivány, aut. vt. ind. 6:25 órakor, Jászapáti, aut. áll. érk. 6:45 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot Jászapáti vá. betérés érintése nélkül közlekedtetjük.
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Ezzel összefüggésben a járat érkezése 6:41 órára változik.
370 sz. (Jászivány, aut. vt. ind. 8:40 órakor, Jászapáti, aut. áll. érk. 8:56 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
356 sz. (Jászivány, aut. vt. ind. 9:35 órakor, Jászapáti, aut. áll. érk. 9:51 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel később közlekedtetjük.
364 sz. (Jászivány, aut. vt. ind. 13:30 órakor, Jászapáti, aut. áll. érk. 13:50 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
368 sz. (Jászivány, aut. vt. ind. 15:10 órakor, Jászapáti, aut. áll. érk. 15:30 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
4660 Jászberény-Jászalsószentgyörgy-Újszász autóbuszvonal:
421 sz. (Jászberény, Electrolux ind. 5:40 órakor, Újszász, vá. érk. 6:22 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot Jánoshidai elág. megállónál megállítjuk.
476 sz. (Jászalsószentgyörgy, kh. ind. 15:05 órakor, Jászberény, aut. áll. érk. 15:44
órakor) szabadnapokon közlekedő járatot Jásztelek és Jászberény között minden,
útvonalába eső helyközi megállónál megállítjuk.
4675 Jászberény-Jászfelsőszentgyörgy-Szentmártonkáta autóbuszvonal:
320 sz. (Jászfelsőszentgyörgy, kh. ind. 13:11 órakor, Jászberény, aut. áll. érk. 13:30
órakor) iskolai napokon közlekedő járatot minden, útvonalába eső helyközi megállónál
megállítjuk.
372 sz. (Jászfelsőszentgyörgy, kh. ind. 13:57 órakor, Jászberény, aut. áll. érk. 14:17
órakor) új iskolai napokon közlekedő járatot indítunk.
4700 Karcag-Berekfürdő-Kunmadaras autóbuszvonal:
379 sz. (Karcag, vá. ind. 18:43 órakor, Kunmadaras, kh. érk. 19:27 órakor) naponta
közlekedő járatot 4 perccel később közlekedtetjük.
342 sz. (Kunmadaras, kh. ind. 19:29 órakor, Karcag, vá. érk. 20:10 órakor) naponta
közlekedő járatot 3 perccel később közlekedtetjük.
4730 Karcag-Berekfürdő-Kunhegyes-Tiszaderzs autóbuszvonal:
434 sz. (Abádszalók, aut. áll. ind. 4:15 órakor, Kunhegyes, aut. áll. érk. 4:30 órakor) új,
munkanapokon közlekedő járatot indítunk.
492 sz. (Abádszalók, aut. áll. ind. 18:20 órakor, Kunhegyes, aut. áll. érk. 18:37 órakor)
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munkanapokon közlekedő járatot 15 perccel később indítjuk.
311 sz. (Kunhegyes, aut. áll. ind. 18:38 órakor, Abádszalók, aut. áll. érk. 18:55 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 15 perccel később indítjuk.
4757 Tiszafüred-Tiszaszentimre-Kunhegyes autóbuszvonal:
268 sz. (Tiszaderzs, kh. ind. 6:00 órakor, Tiszaszentimre, kh. érk. 6:17 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot szabad- és munkaszüneti napokon
közlekedtetünk.
283 sz. (Tiszaszentimre, kh. ind. 5:23 órakor, Kunhegyes, aut. áll. érk. 5:46 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot 6:20 órakor, a 261 sz. járattal összevonva, szabadés munkaszüneti napokon közlekedtetünk.
280 sz. (Kunhegyes, aut. áll. ind. 4:53 órakor, Tiszaszentimre, kh. érk. 5:22 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot nem közlekedtetünk.
259 sz. (Tiszaszentimre, kh. ind. 19:15 órakor, Kunhegyes, aut. áll. érk. 19:38 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot nem közlekedtetünk.
279 sz. (Tiszaszentimre, kh. ind. 19:15 órakor, Tiszaderzs, kh. érk. 19:31 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot szabad- és munkaszüneti napokon
közlekedtetünk.
296 sz. (Kunhegyes, aut. áll. ind. 12:25 órakor, Tiszaszentimre, kh. érk. 12:54 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot 25 perccel később közlekedtetünk.
275 sz. (Tiszaszentimre, kh. ind. 13:00 órakor, Kunhegyes, aut. áll. érk. 13:23 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot 25 perccel később közlekedtetünk.
4775 Mezőtúr-Tiszaföldvár autóbuszvonal:
682 sz. (Mezőhék, aut. ford. ind. 15:10 órakor, Mezőtúr, Kossuth tér érk. 15:38 órakor)
új, tanszünetben munkanapokon közlekedő járatot indítunk.
673 sz. (Mezőtúr, Kossuth tér ind. 15:43 órakor, Mezőhék, aut. ford. érk. 16:11 órakor)
új, tanszünetben munkanapokon közlekedő járatot indítunk.
4794 Törökszentmiklós-Martfű-Cibakháza autóbuszvonal:
Új vonalat indítunk 4794 számon, Törökszentmiklós-Martfű-Cibakháza viszonylaton.
Az új vonalon a 4795 Törökszentmiklós-Martfű és a 4620 Martfű-Cibakháza
viszonylaton közlekedő 4 járatát 2 járattá összevonva közlekedtetjük, átláthatóbbá
téve ezzel a menetrendi vonalat. A menetidők nem változnak.
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255 sz. (Tszt.miklós, aut. áll. ind. 12:55 órakor, Cibakháza, aut. ford. érk. 14:18 órakor)
új, munkanapokon közlekedő járatot indítunk.
276 sz. (Cibakháza, aut. ford. ind. 14:20 órakor, Tszt.miklós, aut. áll. érk. 15:23 órakor)
új, munkanapokon közlekedő járatot indítunk.
4796 Törökszentmiklós-Tiszapüspöki autóbuszvonal:
490 sz. (Tiszapüspöki, aut. ford. ind. 4:50 órakor, Törökszentmiklós, vá. érk. 5:10
órakor) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot Tszt.miklós, aut. áll.
érintésével közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben a járat érkezése 5:14 órára változik.
Megálló átnevezést hajtunk végre, Fegyvernek, Telepesi isk. megállót Fegyvernek,
Móra F. ált. isk. nevezzük át, az általános iskola kérésére.

KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi autóbusz menetrend
2. kötet, Heves megye

1040 Budapest-Gödöllő-Hatvan-Gyöngyös autóbuszvonal:
344 sz. (Hatvan, aut. pu. ind. 10:05 órakor, Budapest, Stadion aut. pu. érk. 11:05
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később indítjuk.
1050 Budapest-Gyöngyös/Ludas-Kerecsend-Eger autóbuszvonal:
200 sz. (Eger, aut. pu. ind. 5:45 órakor, Budapest, Stadion aut. pu. érk. 7:35 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 10 perc menetidő
bővítéssel közlekedtetjük.
1054 Budapest-Gyöngyös/Ludas-Eger-Kazincbarcika-Jósvafő autóbuszvonal:
202 sz. (Nagyvisnyó, Felsz. 103. ind. 7:41 órakor, Budapest, Stadion aut. pu. érk.
10:55 órakor) munkanapokon közlekedő járatot, Eger, Bartakovics út megállóhelyen
csak leszálló utasok részére megállítjuk.
1061 Budapest-Vámosgyörk-Jászárokszállás_Boconád-Heves
autóbuszvonal:
14 sz. (Tarnaméra, isk. ind. 14:00 órakor, Budapest, Stadion aut. pu. érk. 15:55
órakor) a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon
közlekedő járatot, ne közlekedtetjük.
1341 Eger-Mezőkövesd-Tiszaújváros-Nyíregyháza autóbuszvonal:
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

1 sz. (Eger, aut. áll. ind. 7:30 órakor, Nyíregyháza, aut. áll. érk. 10:30 órakor) naponta
közlekedő járat, megállóhelyeinek (Tiszavasvári, Józsefháza, Tiszatarjáni elág.)
csökkentését hajtjuk végre.
5 sz. (Eger, aut. áll. ind. 12:00 órakor, Nyíregyháza, aut. áll. érk. 14:40 órakor) a hetek
első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő járat,
megállóhelyeinek (Tiszavasvári, Józsefháza) csökkentését hajtjuk végre.
2 sz. (Nyíregyháza, aut. áll. ind. 15:30 órakor, Eger, aut. áll. érk. 18:35 órakor)
naponta közlekedő járat, megállóhelyeinek (Tiszavasvári, Józsefháza, Tiszatarjáni
elág.) csökkentését hajtjuk végre.
6 sz. (Nyíregyháza, aut. áll. ind. 15:30 órakor, Eger, aut. áll. érk. 18:35 órakor) a hetek
első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő járat,
megállóhelyeinek (Tiszavasvári, Józsefháza, Tiszatarjáni elág.) csökkentését hajtjuk
végre.
1347 Eger-Tarnalelesz-Mátraterenye-Salgótarján autóbuszvonal:
4 sz. (Salgótarján, aut. áll. ind. 16:00 órakor, Eger, aut. áll. érk. 17:40 órakor) a hetek
első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő járatot,
(Salgótarján, aut. áll. és Eger, aut. áll. közötti útvonalszakaszon) menetidő
korrekcióval közlekedtetjük.
1348 Eger-Kecskemét-Kalocsa autóbuszvonal:
2 sz. (Kalocsa, aut. áll. ind. 5:35 órakor, Eger, aut. áll. érk. 11:55 órakor) naponta
közlekedő járatot, (Kalocsai útelág. és Nagykőrös, Szabadság tér közötti
útvonalszakaszon) menetidő korrekcióval közlekedtetjük.
1362 Gyöngyös-Heves-Jászberény- Kecskemét autóbuszvonal:
2 sz. (Kecskemét, aut. áll. ind. 14:00 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 17:15 órakor)
naponta közlekedő járatot, Jászszentandrás, aut. vt. megállóhely érintése nélkül
közlekedtetjük.
2170 Aszód-Kartal-Kálló-Erdőtarcsa/Erdőkürt autóbuszvonal:
350 sz. (Erdőtarcsa, kh. ind. 7:30 órakor, Erdőkürt, Kossuth L. utca érk. 7:45 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 10 perccel korábban indítjuk.
337 sz. (Erdőkürt, Kossuth L. utca ind. 7:50 órakor, Erdőtarcsa, kh. érk. 8:05 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 10 perccel korábban indítjuk.
3408 Eger-Szilvásvárad-Kazincbarcika autóbuszvonal:
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3 sz. (Eger, aut. áll. ind. 9:40 órakor, Kazincbarcika, aut. áll. érk. 11:08 órakor)
naponta közlekedő járat, megállóhelyeinek (Kazincbarcika, kórház) bővítését hajtjuk
végre.
3417 Eger-Noszvaj-Bükkzsérc autóbuszvonal:
15 sz. (Eger, aut. áll. ind. 8:50 órakor, Bükkzsérc, aut. ford. érk. 9:51 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot, szabad és munkaszüneti napokon
közlekedtetjük.
11 sz. (Eger, aut. áll. ind. 12:20 órakor, Bükkzsérc, aut. ford. érk. 13:21 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, naponta közlekedtetjük.
48 sz. (Bükkzsérc, aut. ford. ind. 9:54 órakor, Eger, aut. áll. érk. 10:55 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot, szabad és munkaszüneti napokon
közlekedtetjük.
42 sz. (Bükkzsérc, aut. ford. ind. 13:34 órakor, Eger, aut. áll. érk. 14:35 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, naponta közlekedtetjük.
3424 Eger-Kerecsend/Maklár-Füzesabony-Heves-Hevesvezekény autóbuszvonal:
16 sz. (Heves, aut. áll. ind. 20:30 órakor, Eger, aut. áll. érk. 21:40 órakor)
munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
18 sz. (Heves, aut. áll. ind. 04:30 órakor, Eger, aut. áll. érk. 05:40 órakor)
munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
20 sz. (Heves, aut. áll. ind. 12:30 órakor, Eger, aut. áll. érk. 13:40 órakor)
munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
19 sz. (Eger, aut. áll. ind. 10:15 órakor, Heves, aut. áll. érk. 11:20 órakor)
munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
9 sz. (Eger, aut. áll. ind. 6:10 órakor, Heves, aut. áll. érk. 7:17 órakor) munkanapokon
közlekedő új járatot indítunk.
17 sz. (Eger, aut. áll. ind. 14:10 órakor, Heves, aut. áll. érk. 15:17 órakor)
munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
5 sz. (Eger, aut. áll. ind. 22:25 órakor, Heves, aut. áll. érk. 23:32 órakor)
munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
13 sz. (Füzesabony, vá. ind. 7:05 órakor, Heves, aut. áll. érk. 7:35 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. A járatot visszapótoljuk és
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3424/9 sz. hirdetjük meg.
3425 Eger-Andornaktálya-Maklár autóbuszvonal:
33 sz. (Eger, aut. áll. ind. 14:15 órakor, Maklár, kh. érk. 14:51 órakor) tanszünetben
munkanapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
A járatot visszapótoljuk 3424/17 sz. hirdetjük meg.
11 sz. (Eger, aut. áll. ind. 6:55 órakor, Andornaktálya, szoc. otthon érk. 7:16 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
22 sz. (Andornaktálya, szoc. otthon ind. 7:19 órakor, Eger, aut. áll. érk. 7:40 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. A járatot
visszapótoljuk 3426/4 sz. hirdetjük meg.
75 sz. (Eger, aut. áll. ind. 6:45 órakor, Andornaktálya, szoc. otthon érk. 7:03 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 5 perccel korábban közlekedtetjük.
46 sz. (Maklár, kh. ind. 14:52 órakor, Eger, aut. áll. érk. 15:25 órakor) tanszünetben
munkanapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
3426 Eger-Maklár-Füzesabony-Egerfarmos autóbuszvonal:
4 sz. (Egerfarmos, Rákóczi út 82. ind. 6:30 órakor, Eger, aut. áll. érk. 7:35 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő új járatot indítunk.
32 sz. (Egerfarmos, Rákóczi út 82. ind. 7:00 órakor, Eger, aut. áll. érk. 8:15 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel korábban és Füzesabony, vá.
megállóhely érintésével közlekedtetjük.
3433 Eger-Maklár/Kömlő/Tiszanána-Kisköre autóbuszvonal:
4 sz. (Kisköre, Erőmű ind. 5:40 órakor, Eger, aut. áll. érk. 7:20 órakor) iskolai előadási
napokon közlekedő járat, megállóhelyeinek (Eger, Nagyváradi út) bővítését hajtjuk
végre.
3431 Eger-Kömlő-Tiszanána-Poroszló-Tiszafüred autóbuszvonal:
30 sz. (Sarud, Táncsics út 26. ind. 15:43 órakor, Eger, aut. áll. érk. 17:10 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 7 perccel később és 7 perc menetidő-csökkentéssel
(Tiszanána-Besenyőtelek közötti útvonalszakaszon) közlekedtetjük.
3445 Eger-Kápolna-Gyöngyös autóbuszvonal:
17 sz. (Eger, aut. áll. ind. 18:30 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 19:25 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat, megállóhelyeinek
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(Halmajugra, bej. út, Visontai elág.) szűkítését hajtjuk végre.
3455 Eger-Verpelét autóbuszvonal:
17 sz. (Eger, aut. áll. ind. 13:25 órakor, Verpelét, aut. vt. érk. 13:55 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. A járatot visszapótoljuk 3457/7
sz. hirdetjük meg.
10 sz. (Verpelét, aut. vt. ind. 14:00 órakor, Eger, aut. áll. érk. 14:30 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. A autóbuszjáratot
visszapótoljuk 3457/14 sz. hirdetjük meg.
3456 Eger-Verpelét-Tófalu-Kál-Kápolna, vá. autóbuszvonal:
6 sz. (Kál-Kápolna, vá. ind. 10:35 órakor, Eger, aut. áll. érk. 11:35 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később indítjuk.
3457 Eger-Verpelét-Tarnaszentmária-Domoszló-Gyöngyös autóbuszvonal:
7 sz. (Eger, aut. áll. ind. 13:25 órakor, Tarnaszentmária, templom érk. 13:59 órakor)
szabadnapokon közlekedő új járatot indítunk.
14 sz. (Tarnaszentmária, templom ind. 14:01 órakor, Eger, aut. áll. érk. 14:35 órakor)
szabadnapokon közlekedő új járatot indítunk.
3458 Eger-Verpelét-Tófalu-Kisnána-Vécs autóbuszvonal:
14 sz. (Feldebrő, vécsi elág. ind. 6:45 órakor, Eger, aut. áll. érk. 7:25 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot 2 perccel korábban és menetidő korrekcióval
(Feldebrő, kh.) közlekedtetjük.
3476 Eger-Sirok-Bükkszék-Pétervására-Ivád autóbuszvonal:
2 sz. (Ivád, kisbolt ind. 5:00 órakor, Eger, aut. áll. érk. 6:15 órakor) munkanapokon
közlekedő járatot 5 perc menetidő szűkítéssel közlekedtetjük.
3484 Eger-Tarnalelesz-Pétervására autóbuszvonal:
15 sz. (Eger, aut. áll. ind. 6:40 órakor, Pétervására, aut. vt. érk. 7:32 órakor)
munkanapokon közlekedő járat, megállóhelyeinek (Eger, Bartakovics út, B. erzsébet,
D. patak) bővítését hajtjuk végre.
52 sz. (Bükkszenterzsébet, D. patak ind. 13:30 órakor, Szt. domonkos, Tipászó érk.
13:54 órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járat, megállóhelyeinek
(Tarnalelesz, aut. vt.) bővítését hajtjuk végre.
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121 sz. (Eger, aut. áll. ind. 16:35 órakor, Egercsehi, falu érk. 17:30 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon (Bekölce, aut. vt.)
közlekedtetjük.
3485 Bélapátfalva-Mikófalva-Bekölce-Hevesaranyos autóbuszvonal:
12 sz. Egercsehi, falu ind. 5:13 órakor, Bekölce, Béke út 224.érk. 5:18 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
3490 Pétervására-Bükkszék-Sirok-Kőkútpuszta autóbuszvonal:
8 sz. (Sirok, bükkszéki elág. ind. 5:05 órakor, Bükkszék, kh. érk. 5:12 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedőjáratot, nem közlekedtetjük.
1 sz. (Bükkszék, kh. ind. 5:13 órakor, Sirok, bükkszéki elág. érk. 5:20 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedő járatot nem közlekedtetjük.
4 sz. (Bükkszék, kh. indul 5:14 órakor, Pétervására, aut. vt. érkezik 5:30 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot 5 perccel korábban
közlekedtetjük.
3494 Pétervására-Mátraballa-Parád-Parádsasvár autóbuszvonal:
5 sz. (Pétervására, aut. vt. ind. 7:10 órakor, Recsk-P.fürdő, vá. érk. 7:40 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedő járatot meghosszabbított útvonalon
közlekedtetjük.
18 sz. (Recsk-P.fürdő, vá. ind. 7:45 órakor, Mátraballa, vá. érk. 7:58 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedő járatot meghosszabbított útvonalon
közlekedtetjük.
9 sz. (Pétervására, aut. vt. ind. 9:00 órakor, Parádfürdő, aut. vt. érk. 9:33 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perc menetidő bővítéssel közlekedtetjük.
3500 Füzesabony- Egerfarmos autóbuszvonal:
2 sz. (Egerfarmos, Rákóczi út 82. ind. 6:25 órakor, Füzesabony, vá. érk. 7:00 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. A járatot
visszapótoljuk 3426/4 sz. hirdetjük meg.
3560 Heves-Pély autóbuszvonal:
22 sz. (Hevesvezekény, Fő út 12. ind. 20:15 órakor, Heves, aut. áll. érk. 20:25 órakor)
munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
27 sz. (Heves, aut. áll. ind. 23:35 órakor, Hevesvezekény, Fő út 12. érk. 23:45 órakor)
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munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
3566 Bodony-Parád-Parádsasvár autóbuszvonal:
1 sz. (Parád, posta ind. 15:25 órakor, Bodony, ib. érk. 15:31 órakor) munkanapokon
közlekedő új járatot indítunk.
4 sz. (Bodony, ib. ind. 15:34 órakor, Recsk-P.fürdő, vá. érk. 15:50 órakor)
munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
3601 Hatvan-Petőfibánya-Apc autóbuszvonal:
25 sz. (Hatvan, aut. pu. ind. 16:50 órakor, Apc, aut. ford. érk. 17:40 órakor) naponta
közlekedő járatot 5 perccel korábban indítjuk.
18 sz. (Apc, aut. ford. ind. 14:30 órakor, Hatvan, aut. pu. érk. 15:19 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, rövidített útvonalon (Lőrinci, Selyp megállóhelyig)
közlekedtetjük.
3610 Hatvan-Ecséd-Rózsaszentmárton-Szűcsi-Gyöngyöspataautóbuszvonal:
8 sz. (Ecséd, aut. ford. ind. 6:00 órakor, Hatvan, aut. pu. érk. 6:30 órakor) naponta
közlekedő járatot 5 perccel korábban, és menetidő korrekcióval közlekedtetjük, így a
járat érkezése változatlan időpontban marad.
3612 Gyöngyös-Csány-Hatvan autóbuszvonal:
33 sz. (Csány, aut. vt. ind. 15:10 órakor, Hatvan, aut. pu. érk. 15:34 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot módosított útvonalon közlekedtetjük.
3624 Hatvan-Heréd-Nagykökényes-Verseg-Erdőtarcsa/Bér-Buják
autóbuszvonal:
54 sz. (Erdőtarcsa, kh. ind. 4:40 órakor, Hatvan, aut.pu. érk. 5:15 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot Nagykökényesről indítjuk 4:51 órakor.
3655 Gyöngyös-Mátraháza-Kékestető/Mátraszentimre autóbuszvonal:
11 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 7:15 órakor, Kékestető, Szanatórium érk. 8:05 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük, de változatlan
időben érkeztetjük.
40 sz. (Kékestető, Szanatórium ind. 20:05 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 20:50
órakor) naponta közlekedő járatot gyöngyössolymosi betérő nélkül közlekedtetjük.
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3656 Gyöngyös-Mátraháza-Parád-Bükkszék/Bodony autóbuszvonal:
10 sz. (Bükkszék, gyógyfürdő ind. 10:05 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 11:25 órakor)
nyári tanszünetben naponta közlekedő járatot 5 perccel korábban és módosított
menetidővel közlekedtetjük.
5 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 8:10 órakor, Bükkszék, gyógyfürdő érk. 9:45 órakor)
nyári tanszünetben naponta közlekedő járatot módosított menetidővel közlekedtetjük.
7 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 10:35 órakor, Recsk, Kőbánya l. telep érk. 11:36 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot Recsk-P. fürdő, vá. betérő nélkül közlekedtetjük.
14 sz. (Recsk, Kőbánya l. telep ind. 12:00 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 12:55
órakor) munkanapokon közlekedő járatot Recsk-P. fürdő, vá. betérővel közlekedtetjük.
3660 Gyöngyös-Domoszló-Verpelét-Eger autóbuszvonal:
64 sz. (Domoszló, aut. vt. ind. 19:25 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 19:55 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, munkaszüneti napok kivételével naponta
közlekedtetjük.
25 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 19:35 órakor, Verpelét, aut. vt. érk. 20:20 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat, megállóhelyeinek
(Gyöngyös, MEZŐGÉP) szűkítését hajtjuk végre.
102 sz. (Domoszló, aut. vt. ind. 6:05 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 6:45 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot Abasár, kh. megállóhely érintésével közlekedtetjük.
9 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 20:10 órakor, Domoszló, aut. vt. érk. 20:45 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat, megállóhelyeinek,
(Pálosvörösmart, alsó) bővítését közlekedtetjük.
45 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 22:30 órakor, Domoszló, aut. vt. érk. 23:01 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat, megállóhelyeinek,
(Pálosvörösmart, alsó) bővítését hajtjuk végre.
17 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 12:00 órakor, Domoszló, aut. vt. érk. 12:35 órakor)
naponta közlekedő járat, megállóhelyeinek, (Pálosvörösmart, alsó) bővítését hajtjuk
végre.
3661 Karácsond-Ludas/Detk/Gyöngyös/Abasár-Mátrai Erőmű Zrt. autóbuszvonal:
1 sz. (Halmajugra, 6. sz. b. ind. 6:30 órakor, Mátrai Erőmű Zrt. érk. 6:43 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. A járatot visszapótoljuk 3695/5
sz. hirdetjük meg.
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3665 Gyöngyös-Visonta-Detk-Ludas-Heves autóbuszvonal:
33 sz. (Ludas, vá. ind. 16:35 órakor, Nagyfüged, aut. vt. érk. 16:42 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, meghosszabbított
útvonalon (Tarnaméra, újtelep) közlekedtetjük.
3666 Gyöngyös-Karácsond-Heves autóbuszvonal:
10 sz. (Heves, aut. áll. ind. 5:30 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 6:30 órakor) naponta
közlekedő járatot Nagyfüged, aut. vt. – Gyöngyös, aut. áll. közötti útvonalszakaszon
menetidő korrekcióval közlekedtetjük.
3670 Gyöngyös-Vámosgyörk-Zaránk-Heves autóbuszvonal:
18 sz. Atkár, Hevesi tér ind. 4:55 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 5:20 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon (Vámosgyörk vá.)
közlekedtetjük.
28 sz. (Heves, aut. áll. ind. 8:55 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 10:45 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot Jászárokszállás, vh. megállóig rövidített útvonalon
közlekedtetjük.
40 sz. (Heves, aut. áll. ind. 9:00 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 10:30 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot Jászárokszállás, vh. megállóig rövidített útvonalon
közlekedtetjük.
42 sz. (Heves, aut. áll. ind. 14:40 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 16:30 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot Jászárokszállás, vh.
megállóig rövidített útvonalon közlekedtetjük.
72 sz. (Jászárokszállás, vh. ind. 9:55 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 10:45 órakor)
munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
74 sz. (Jászárokszállás, vh. ind. 9:55 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 10:30 órakor)
szabadnapokon közlekedő új járatot indítunk.
76 sz. (Jászárokszállás, vh. ind. 14:40 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 16:30 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő új járatot indítunk.
81 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 12:35 órakor, Tarnaméra, isk. érk. 13:53 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot, tanszünetben munkaszüneti napokon
közlekedtetjük.
3674 Nagyréde-Gyöngyös autóbuszvonal
30 sz. (Nagyréde, Brezovay kastély ind. 6:45 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 7:10
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3680 Gyöngyös-Gy. tarján-Gy. pata-Rózsaszentmárton autóbuszvonal:
12 sz. (Szücsi, aut. ford. ind. 6:15 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 6:45 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, )Szücsi, aut. ford. és Gyöngyöspata, aut. ford.)
útvonalszakaszon nem közlekedtetjük.
3681 Gyöngyös-Gyöngyösoroszi-Károlytáró autóbuszvonal
22 sz. (Gyöngyösoroszi, köztemető ind. 7:05 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 7:20
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük.
3685 Tarnaörs-Tarnaméra-Nagyfüged autóbuszvonal (új vonal)
14 sz. (Tarnaörs, aut. vt. ind. 4:25 órakor, Nagyfüged, aut. vt. érk. 4:57 órakor)
munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
3688 Gyöngyös-Adács autóbuszvonal
24 sz. (Adács, újtelepi isk. ind. 6:55 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 7:15 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot nem közlekedtetjük.
3 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 6:30 órakor, Adács, Újtelepi isk. érk. 6:50 órakor)
naponta közlekedő járat megállóhelyeinek (Gyöngyöshalász, Apolló út) bővítését
hajtjuk végre.
19 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 9:00 órakor, Adács, Újtelepi isk. érk. 9:20 órakor)
naponta közlekedő járat megállóhelyeinek (Gyöngyöshalász, Apolló út) bővítését
hajtjuk végre.
5 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 13:00 órakor, Adács, Újtelepi isk. érk. 13:20 órakor)
naponta közlekedő járat megállóhelyeinek (Gyöngyöshalász, Apolló út) bővítését
hajtjuk végre.
1 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 5:30 órakor, Adács, Újtelepi isk. érk. 5:50 órakor)
munkanapokon közlekedő járat megállóhelyeinek (Gyöngyöshalász, Apolló út)
bővítését hajtjuk végre.
26 sz. (Adács, Újtelepi isk. ind. 5:55 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 6:20 órakor)
szabadnapokon közlekedő járat megállóhelyeinek (Gyöngyöshalász, Apolló út)
bővítését hajtjuk végre.
4 sz. (Adács, Újtelepi isk. ind. 5:55 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 6:20 órakor)
szabadnapok kivételével naponta közlekedő járat megállóhelyeinek (Gyöngyöshalász,
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Apolló út) bővítését hajtjuk végre.
20 sz. (Adács, Újtelepi isk. ind. 9:25 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 9:45 órakor)
naponta közlekedő járat megállóhelyeinek (Gyöngyöshalász, Apolló út) bővítését
hajtjuk végre.
8 sz. (Adács, Újtelepi isk. ind. 13:25 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 13:45 órakor)
naponta közlekedő járat megállóhelyeinek (Gyöngyöshalász, Apolló út) bővítését
hajtjuk végre.
18 sz. (Adács, Újtelepi isk. ind. 16:45 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 17:05 órakor)
naponta közlekedő járat megállóhelyeinek (Gyöngyöshalász, Apolló út) bővítését
hajtjuk végre.
12 sz. (Adács, Újtelepi isk. ind. 17:45 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 18:05 órakor)
munkanapokon közlekedő járat megállóhelyeinek (Gyöngyöshalász, Apolló út)
bővítését hajtjuk végre.
6 sz. (Adács, Újtelepi isk. ind. 6:50 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 7:15 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 2 perccel később közlekedtetjük.
3692 Vécs-Domoszló-Markaz-Mátrai Erőmű Zrt. autóbuszvonal:
8 sz. (Mátrai Erőmű Zrt. ind. 14:20 órakor, Vécs, Kossuth L. u. 2. érk. 15:00 órakor)
naponta közlekedő járatot Visonta, bánya irodaház érintésével közlekedtetjük.
4 sz. (Mátrai Erőmű Zrt. ind. 22:20 órakor, Vécs, Kossuth L. u. 2. érk. 23:00 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot Visonta, bánya irodaház érintésével közlekedtetjük.
3693 Gyöngyös-Visonta-Mátrai Erőmű Zrt. autóbuszvonal:
30 sz. (Mátrai Erőmű Zrt. ind. 20:10 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 20:40 órakor)
naponta közlekedő járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük.
3 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 6:15 órakor, Mátrai Erőmű Zrt. érk. 6:40 órakor) iskolai
előadási napokon új járatot közlekedtetjük.
3694 Gyöngyös-Abasár-Mátrai Erőmű Zrt. autóbuszvonal:
4 sz. (Mátrai Erőmű Zrt. ind. 6:20 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 6:50 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, szabad- és munkaszüneti napokon közlekedtetjük.
4681 (3616) Jászberény-Jászfényszaru-Hatvan- autóbuszvonal:
715 sz. (Hatvan, aut. pu. ind. 16:40 órakor, Jászfényszaru aut. vt. érk. 17:08 órakor)
szabadnapokon közlekedő J. fényszaru, vá. bej. u. megállóhelyen nem megállítjuk.
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712 sz. (Jászfényszaru, aut. vt. ind. 17:10 órakor, Hatvan, aut. pu. érk. 17:37 órakor)
szabadnapokon közlekedő J. fényszaru, vá. bej. u. megállóhelyen nem megállítjuk.
A 1307, 3600, 3601, 3605, 3677 és 3678 autóbuszvonalon közlekedő érintett járatokat
megállítjuk az új „Hatvan, Balassi B.u.127.” és „Zagyvaszántó, öregek otthona”
megállókban.
Új megállóhelyet helyezünk be - Mátrai Erőmű Zrt, Oktatási Központ névvel - a 3661
Karácsond – Ludas- Detk/Gyöngyös- Abasár- Mátrai Erőmű Zrt; 3684 Mátrai Erőmű
Zrt. – Verpelét – Kál – Nagyút; 3691 Gyöngyöstarján – Gyöngyös – Gyöngyössolymos
– Mátrai Erőmű Zrt.; 3692 Vécs – Domoszló – Markaz – Mátrai Erőmű Zrt.; 3693
Gyöngyös – Visonta – Mátrai Erőmű Zrt.; 3694 Gyöngyös – Abasár – Mátrai Erőmű
Zrt.; 3695 Heves – Tarnaméra – Ludas – Mátrai Erőmű Zrt.; 3696 Gyöngyös –
Visonta, bánya Irodaház – Mátrai Erőmű Zrt. autóbuszvonalakba.
Megállóhely átnevezés:
Régi név: Eger, Tranzit Tüzép
Egerbocs, Alkotmány út 108.

Új név: Eger, Kistályai út 12.
Egerbocs, Alkotmány út 114.

KMKK Középkelet – Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi autóbusz menetrend
3. kötet, Nógrád megye

1010 Budapest- Balassagyarmat –Szécsény-Salgótarján autóbuszvonal:
263 sz. új járatot indítunk a hetek első munkanapját megelőző munkaszüneti napon
Budapest, városkapu ind. 17:30 órakor, Balassagyarmat, aut. áll. érk. 19:00 órakor.
252 sz. új járatot indítunk iskolai előadási napokon Rétság, aut.ford. ind.14:35 órakor,
Vác, aut. áll. érk. 15:03 órakor.
1301 Salgótarján – Gyöngyös - Debrecen autóbuszvonal:
3 sz. (Salgótarján, aut.áll. ind. 07:30 órakor, Debrecen, aut. áll. érk. 11:35 órakor)
VI.hó 28-ig, valamint IX.hó 8-tól a hetek utolsó munkanapján közlekedő járat
közlekedési napjait, a hetek utolsó iskolai napjára hajtjuk végre módosítani.
4 sz. (Debrecen, aut. áll. ind. 14:00 órakor, Salgótarján, aut.áll. érk. 18:05 órakor)
VI.hó 28-ig, valamint IX.hó 8-tól a hetek utolsó munkanapján közlekedő járat
közlekedési napjait, a hetek utolsó iskolai napjára hajtjuk végre módosítani.
1 sz. (Salgótarján, aut.áll. ind. 13:45 órakor, Debrecen, aut. áll. érk. 17:35 órakor)
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VI.hó 23-ig, valamint IX.hó 3-tól a hetek első munkanapját megelőző munkaszüneti
napon közlekedő járat közlekedési napjait, a hetek első iskolai előadási napját
megelőző munkaszüneti napokra hajtjuk végre módosítani.
2 sz. (Debrecen, aut.áll. ind. 18:45 órakor, Salgótarján, aut. áll. érk. 22:20 órakor)
VI.hó 23-ig, valamint IX.hó 3-tól a hetek első munkanapját megelőző munkaszüneti
napon közlekedő járat közlekedési napjait, a hetek első iskolai előadási napját
megelőző munkaszüneti napokra hajtjuk végre módosítani.
1305 Salgótarján – Bátonyterenye-Pásztó-Gyöngyös autóbuszvonal:
1 sz. (Salgótarján, aut.áll. ind. 05:30 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 7:05 órakor)
munkanapon közlekedő járat menetidejét 5 perccel hajtjuk végre megnövelni. Ennek
megfelelően a járat Gyöngyös, aut.áll. érk. 7:10 órakor
1306 Balassagyarmat – Nagykökényes - Hatvan autóbuszvonal:
1 sz. (Balassagyarmat, aut.áll. ind. 8:00 órakor, Hatvan, aut.áll. érk. 10:00 órakor)
szabadnapok kivételével naponta közlekedő járat menetidejét a közbenső
megállóhelyeknél hajtjuk végre módosítani, a járat érkezésének változatlan hagyása
mellett.
6 sz. járat (Hatvan, aut.áll. ind. 14:55 órakor, Balassagyarmat, aut.áll. érk. 16:50
órakor) szabadnapok kivételével naponta közlekedő járat menetidejét a közbenső
megállóhelyeknél hajtjuk végre módosítani, a járat érkezésének változatlan hagyása
mellett.
3051 Salgótarján-B.terenye - Dorogháza/Mátramindszent-Szuha autóbuszvonal:
45 sz. (Bátonyterenye, Bányaváros ind. 07:20 órakor, Mátramindszent, Béke út. érk.
07:45 órakor) tanszünetben munkanapokon közlekedő járatot 20 perccel később
indítjuk, menetidejét 5 perccel hajtjuk végre csökkenteni. Ennek megfelelően
Mátramindszent, Béke út érk. 8.00 órakor.
3072 Salgótarján-Ságújfalu-Szécsény-Pásztó autóbuszvonal:
36 sz. (Pásztó, vá. ind. 9:00 órakor, Hollókő, aut.vt. érk. 9:44 órakor) IX.hó 1-től- IV. hó
26-ig munkanapokon közlekedő járat közlekedési napjait iskolai előadási napokra
hajtjuk végre módosítani.
11 sz. (Hollókő, aut.vt. ind. 11:55 órakor, Pásztó, vá. érk. 12:34 órakor) IX.hó 1-től- IV.
hó 26-ig munkanapokon közlekedő járat közlekedési napjait iskolai előadási napokra
hajtjuk végre módosítani.
3080 Salgótarján – Ságújfalu – Szécsény - Balassagyarmat autóbuszvonal:
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9 sz. (Piliny, aut. vt. ind. 06:11 órakor, Szécsény, aut. áll. érk. 06:30 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot Piliny, aut. vt.-től 6 perccel
korábban, 6.05 órakor indítjuk, Szécsény, aut.áll. érk. 6.24 órakor.
206 sz. (Szécsény, aut.áll. ind. 6:00 órakor, Piliny, aut. vt. érk. 6:11 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, Szécsény, aut.
áll. ind. 5:55 órakor, Piliny, aut. vt. érk. 6:05 órakor.
56 sz. (Balassagyarmat, aut. áll. ind. 8:05 órakor, Salgótarján, aut. áll. érk. 9:33
órakor) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat útvonalát Szécsény,
aut.áll.-ig hajtjuk végre lerövidíteni. Ennek megfelelően Szécsény, aut. áll. érk. 8:28
órakor.
60 sz. új járatot indítunk (Szécsény, aut. áll ind. 8:35 órakor, Salgótarján, aut. áll. érk.
9:33 órakor) munkaszüneti napok kivételével naponta.
3081 Salgótarján – Szécsény – Balassagyarmat - Szügy autóbuszvonal:
4 sz. (Szécsény, aut.áll. ind. 6:55 órakor, Salgótarján, aut. áll. érk. 7:40 órakor)
naponta közlekedő járat Piliny, aut.vt. (ind. 7:09 órakor) érintése nélkül közlekedtetjük,
Salgótarján, aut.áll. érkezése változatlan.
3084 Salgótarján – Karancskeszi – Litke - Balassagyarmat autóbuszvonal:
43 sz. (Nógrádszakál, aut. vt. ind. 16:10 órakor, Szécsény, aut. áll. érk. 16:30 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot Pösténypuszta betérés nélkül indítjuk, Szécsény,
aut. áll. érkezik: 16.25 órakor.
3090 Salgótarján – Karancskeszi - Ipolytarnóc autóbuszvonal:
75 sz. (Salgótarján, aut. áll. ind. 17:35 órakor, Ipolytarnóc, aut. ford. érk. 18:25 órakor)
naponta közlekedő járatot 5 perccel később indítjuk: Ennek megfelelően a járat
Ipolytarnóc, aut. ford. érkezése 18:30 órakor.
92 sz. (Ipolytarnóc, aut. vt. ind. 18:25 órakor, Salgótarján, aut. áll. érk. 19:15 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel később indítjuk: Ennek megfelelően a
járat, Salgótarján, aut. áll. érk. 19:20 órakor.
41 sz. (Salgótarján, aut. áll. ind. 12:30 órakor, Ipolytarnóc, aut. ford. érk. 13:10 órakor)
munkanapokon közlekedő járat menetidejét 10 perccel hajtjuk végre megnövelni:
Ennek megfelelően a járat Ipolytarnóc, aut. ford. érk. 13:20 órakor.
62 sz. (Ipolytarnóc, aut. vt. ind. 13:10 órakor, Salgótarján, aut. áll. érk. 14:00 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel később indítjuk: Ennek megfelelően a
járat, Salgótarján, aut. áll. érk. 14:10 órakor.
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223 sz. (Salgótarján, aut. áll.ind. 8:40 órakor, Karancskeszi, aut.vt. érk. 9:05 órakor)
iskolai előadások napján, hétfőn, szerdán és pénteken közlekedő járat leállítását
hajtjuk végre.
244 sz. (Karancskeszi, aut.vt. ind. 9:10 órakor, Salgótarján, aut. áll. érk. 9:35 órakor)
iskolai előadások napján, hétfőn, szerdán és pénteken közlekedő járat leállítását
hajtjuk végre.
3224 Pásztó – Szurdokpüspöki - Buják autóbuszvonal:
9 sz. (Pásztó, vá. ind. 10:35 órakor, Buják, iskola érk. 11:25 órakor) munkanapokon
közlekedő járatot 35 perccel előbb indítjuk: Ennek megfelelően a járat Buják, iskola
érk. 10:50 órakor.
3240 Pásztó – Csécse-Bokor autóbuszvonal:
1 sz. (Pásztó, vá. ind. 9:00 órakor, Felsőtold, faluház érk. 9:36 órakor) V.hó 2-től-VIII.
hó 26-ig munkanapokon közlekedő járat közlekedési napjait tanszünetben
munkanapokra hajtjuk végre korlátozni.
10 sz. (Felsőtold, faluház ind. 11:55 órakor, Pásztó, vá. érk. 12:30 órakor) V.hó 2-tőlVIII. hó 26-ig munkanapokon közlekedő járat közlekedési napjait tanszünetben
munkanapokra hajtjuk végre korlátozni.
3271 Romhány – Rétság – Nógrád - Berkenye autóbuszvonal:
28 sz. (Berkenye, Zrínyi út. ind. 4:50 órakor, Romhány, vá. érk. 5:55 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot Rétság, aut. ford. indítjuk, Rétság, aut. ford. érk.
5.25 órakor.
10 sz. új járatot indítunk szabadnapokon Rétság, aut. ford. ind. 5:36 órakor, Romhány,
vá. érk. 5:54 órakor.
9 sz. (Romhány, vá. ind. 8:05 órakor, Diósjenő, Arany J.út érk. 8:53 órakor) naponta
közlekedő járatot szabad és munkaszüneti napokra hajtjuk végre korlátozni.
5 sz. új járatot indítunk munkanapokon Romhány, vá. ind. 8:05 órakor, Rétság,
aut.ford. érk. 8:25 órakor.
37 sz. új. járatot indítunk munkanapokon Rétság, aut. ford. ind. 8:35 órakor, Diósjenő,
Arany J. út. érk. 8:53 órakor.
14 sz. (Berkenye, Zrínyi út. ind. 12:45 órakor, Romhány, vá. érk. 13:47 órakor)
naponta közlekedő járat közlekedési napjait munkanapokra korlátozzuk.
34 sz. új járatot indítunk szabad és munkaszüneti napokon Berkenye, Zrínyi út. ind.
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12:45 órakor, Rétság, aut. ford. érk. 13:20 órakor.
38 sz. új. járatot indítunk munkaszüneti napokon Rétság, aut. ford. ind. 13:30 órakor,
Romhány, vá. érk. 13:49 órakor.
40 sz. új járatot indítunk szabadnapokon Rétság, aut. ford. ind. 13:40 órakor,
Romhány, vá. érk. 13:59 órakor.
3305 Balassagyarmat –Őrhalom-Hugyag autóbuszvonal:
12 sz. új járatot indítunk iskolai előadások napján Hugyag, aut. ford. ind. 12:30 órakor,
Őrhalom, iskola érk. 12:40 órakor.
3312 Balassagyarmat –Szügy- Nógrádmarcal autóbuszvonal:
13 sz. új járatot indítunk iskolai előadások napján Balassagyarmat, aut. áll. ind. 7:30
órakor, Balassagyarmat, Volán telep érk. 7:35 órakor .
3315 Balassagyarmat – Herencsény - Pásztó autóbuszvonal:
15 sz. (Balassagyarmat, aut. áll. ind. 16:25 órakor, Pásztó, vá. érk. 17:45 órakor) a
hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napon közlekedő járatot
Herencsény,kh. indítjuk, Herencsény,kh. érk. 17.00 órakor.
1 sz. új járatot indítunk a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti
napon Herencsény, kh. ind. 17:05 órakor, Pásztó, vá. érk. 17:45 órakor.
3322 Balassagyarmat – Szügy autóbuszvonal:
7 sz. új járatot indítunk munkanapokon Balassagyarmat, aut. áll. ind. 5:35 órakor,
Balassagyarmat, Volán telep. érk. 5:45 órakor.
3332 Magyarnándor–Romhány-Érsekvadkert-Balassagyarmat autóbuszvonal:
5 sz. új járatot indítunk munkanapokon Balassagyarmat, aut. áll. ind. 6:18 órakor,
Romhány, vá. érk. 6:50 órakor.
3343 Balassagyarmat – Nagyoroszi/Pusztaberki - Rétság autóbuszvonal:
21 sz. új járatot indítunk Balassagyarmat, aut. áll. ind. 20:50 órakor, Dejtár, Fő út. érk.
21.05 órakor munkaszüneti napokon.
24 sz. új járatot indítunk munkaszüneti napokon Dejtár,Fő út. ind. 15:00 órakor,
Balassagyarmat, aut. áll. érk. 15:15 órakor.
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