KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI
Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

MENETRENDI HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy
2018. március 1.-től az alábbi menetrend módosításokat vezetjük be:

KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi autóbusz menetrend
1. kötet, Jász-Nagykun-Szolnok megye
4603 Szolnok-Jászladány-Jászivány autóbuszvonal:
450 sz. (Jászivány, aut. vt. ind. 5:28 órakor, Szolnok, aut. áll. érk. 7:09 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot Zagyvarékas, Madách megállóhelyen megállítjuk.
4620 Szolnok-Rákóczifalva-Martfű-Cibakháza autóbuszvonal:
661 sz. (Szolnok, vá. ind. 5:00 órakor, Tiszaföldvár, aut. áll. érk. 5:59 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
4621 [Szolnok-] Cibakháza-Tiszakürt-Kunszentmárton autóbuszvonal:
479 sz. (Szolnok, aut. áll. ind. 18:10 órakor, Kunszentmárton, vá. érk. 19:52 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel később közlekedtetjük.
4622 Szolnok-Rákóczifalva autóbuszvonal:
380 sz. (R.falva, József A. út ind. 4:30 órakor, Szolnok, vá. érk. 5:00 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
636 sz. (R.falva, József A. út ind. 7:15 órakor, Szolnok, vá. érk. 7:49 órakor) új,
munkanapokon közlekedő járatot közlekedtetünk.
4650 Jászberény-Jászárokszállás-Jászágó-Pusztamonostor autóbuszvonal:
693 sz. (Jászárokszállás, vh. ind. 10:01 órakor, Jászágó, műv. ház érk. 10:20 órakor)
tanszünetben keddi és csütörtöki munkanapokon közlekedő járatot tanszünetben
munkanapokon közlekedtetjük.
648 sz. (Jászágó, műv. ház ind. 10:30 órakor, Jászárokszállás, vh. érk. 10:49 órakor)
tanszünetben keddi és csütörtöki munkanapokon közlekedő járatot tanszünetben
munkanapokon közlekedtetjük.
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4670 Jászberény-Nagykáta autóbuszvonal:
266 sz. (Nagykáta, vá. ind. 13:00 órakor, Jászberény, aut. áll. érk. 13:44 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot kisebb menetidő
korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel összefüggésben a járat érkezése 13:39 órára
változik.
284 sz. (Nagykáta, vá. ind. 15:50 órakor, Jászberény, aut. áll. érk. 16:35 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot kisebb menetidő korrekcióval közlekedtetjük. Ezzel
összefüggésben a járat érkezése 16:30 órára változik.
4675 Jászberény-Jászfelsőszentgyörgy-Szentmártonkáta autóbuszvonal:
351 sz. (Jászberény, aut. áll. ind. 13:40 órakor, J.felsőszentgyörgy, vásártér érk. 13:57
órakor) iskolai napokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
4781 Kunszentmárton-Csépa autóbuszvonal:
101 sz. (Kunszentmárton, aut. áll. ind. 15:48 órakor, Csépa, aut. ford. érk. 16:40 órakor)
iskolai napokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
102 sz. (Csépa, aut. ford. ind. 7:05 órakor, Kunszentmárton, aut. áll. érk. 7:57 órakor)
iskolai napokon közlekedő járatot Cserkeszőlő, aut. vt. megállóhelyen megállítjuk.
4783 Kunszentmárton-Csépa-Lakitelek autóbuszvonal:
847 sz. (Kunszentmárton, aut. áll. ind. 15:50 órakor, Tiszaug, kh. érk. 16:40 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel később közlekedtetjük.
850 sz. (Tiszaug, kh. ind. 16:40 órakor, Szelevény, aut. ford. érk. 17:05 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 10 perccel később közlekedtetjük.
4786 Kunszentmárton-Cserkeszőlő-Szelevény autóbuszvonal:
101 sz. (Kunszentmárton, aut. áll. ind. 15:48 órakor, Szelevény, aut. ford. érk. 16:26
órakor) iskolai napokon közlekedő járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.
102 sz. (Szelevény, aut. ford. ind. 7:20 órakor, Kunszentmárton, aut. áll. érk. 7:58
órakor) iskolai napokon közlekedő járatot Cserkeszőlő, aut. vt. megállóhelyen
megállítjuk.

KMKK Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi autóbusz menetrend
2. kötet, Heves megye
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1517 Szeged-Szolnok-Jászapáti-Heves-Eger autóbuszvonal:
1 sz. (Szeged, aut. áll. ind. 13:40 órakor, Eger, aut. áll. érk. 19:15 órakor) naponta
közlekedő járat megállóhelyeit (Dormánd, hevesi elág.) bővítjük.

3411 Eger-Bélapátfalva-Nagyvisnyó/Ózd autóbuszvonal:
73 sz. (Eger, aut. áll. ind. 13.00 órakor, Sz.várad, sz.völgyi elág. 13.39 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon Nagyvisnyó, Felsz. út
103. megállóhelyig közlekedtetjük.
70 sz. (Nagyvisnyó, Felsz. út 103. ind. 13:51 órakor, Sz.várad, sz.völgyi elág. érk. 14:01
órakor) iskolai előadási napokon új járatot indítunk.
3426 Eger-Maklár-Füzesabony-Egerfarmos autóbuszvonal:
24 sz. (Mezőszemere, isk. ind. 6:04 órakor, Eger, aut. áll. érk. 7:10 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járat megállóhelyeit (Maklár, gyógyszertár) bővítjük.
34 sz. (Egerfarmos, Rákóczi út 82. ind. 5:55 órakor, Eger, aut. áll. érk. 7:10 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedő járat megállóhelyeit (Maklár, gyógyszertár)
bővítjük.
3445 Eger-Kápolna-Gyöngyös autóbuszvonal:
4 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 6:15 órakor, Eger, aut. áll. érk. 7:10 órakor) munkaszüneti
napok kivételével naponta közlekedő járat, megállóhelyeinek (Halmajugra, bej. út)
csökkentjük.

3450 Eger-Demjén-Kerecsend autóbuszvonal:
11 sz. (Eger, aut. áll. ind. 10:15 órakor, Kerecsend, aut. vt. érk. 10:45 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perccel később
közlekedtetjük.
3472 Eger-Sirok-Parád-Parádsavár autóbuszvonal:
18 sz. (Parádhuta, harangláb ind. 16:11 órakor, Eger, aut. áll. érk. 17:10 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot menetidő korrekcióval (Parád, parádhutai elág. és
Parádfürdő, aut. vt. megállóhelyek közötti útvonalszakaszon) közlekedtetjük.
3479 Eger-Tarnalelesz-Pétrevására-Szederkénypuszta autóbuszvonal:
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12 sz. (Szederkénypuszta, ib. ind. 5:00 órakor, Eger, aut. áll. érk. 6:25 órakor) szabad
és munkaszüneti napokon közlekedő járatot 5 perccel korábban és menetidő
korrekcióval (Szederkénypuszta, ib. és Pétervására közötti útvonalszakaszon)
közlekedtetjük.
3500 Füzesabony-Egerfarmos autóbuszvonal:
10 sz. (Egerfarmos, Rákóczi út 82. ind. 15:45 órakor, Szihalom, vasúti átj. érk. 15:57
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. A járatot
visszapótoljuk és a 4013 sz. mezőben hirdetjük meg.
3560 Heves-Pély autóbuszvonal:
22 sz. Hevesvezekény, Fő út 12. indul 20:15 órakor, Heves, aut. áll. érkezik 20:25
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
27 sz. Heves, aut. áll. indul 23:35 órakor, Hevesvezekény, Fő út 12. érkezik 23:45
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
3666 Gyöngyös-Karácsond-Heves autóbuszvonal:
21 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 14.45 órakor, Nagyfüged, aut. vt. érk. 15.15 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon Boconád. kh.
megállóhelyig közlekedtetjük.
3670 Gyöngyös-Vámosgyörk-Zaránk-Heves autóbuszvonal:
22 sz. (Tarnaméra, isk. ind. 16.10 órakor, Erk, kh. érk. 16.25 órakor) iskolai előadási
napokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon Jászárokszállás, Halász út
megállóhelyig közlekedtetjük.
28 sz. (Heves, aut. áll. ind. 8:55 órakor, Jászárokszállás, vh. érk. 9:52 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon Gyöngyös, aut. áll.-ig
közlekedtetjük.
40 sz. (Heves, aut. áll. ind. 9:00 órakor, Jászárokszállás, vh. érk. 9:52 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon Gyöngyös, aut. áll.-ig
közlekedtetjük.
42 sz. (Heves, aut. áll. ind. 14:40 órakor, Jászárokszállás, vh. érk. 15:36 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon
Gyöngyös, aut. áll.-ig közlekedtetjük.
56 sz. (Heves, aut. áll. ind. 16:40 órakor, Jászárokszállás, vh. érk. 17:28 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon
Gyöngyös, aut. áll.-ig közlekedtetjük.
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66 sz. (Jászárokszállás, vh. ind. 17:33 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 18:10 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
72 sz. (Jászárokszállás, vh. ind. 9:55 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 10:40 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
74 sz. (Jászárokszállás, vh. ind. 9:55 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 10:30 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.
76 sz. (Jászárokszállás, vh. ind. 15:40 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 16:30 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, nem közlekedtetjük.

3674 Gyöngyös-Nagyréde autóbuszvonal:
19 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 6:20 órakor, Nagyréde, Brezovay kastély érk. 6:38
órakor) munkanapokon közlekedő új járatot indítunk.
30 sz. (Nagyréde, Brezovay kastély ind. 6.45 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 7:10
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot, munkanapokon közlekedtetjük.
3677 Gyöngyös-Szücsi-Petőfibánya-Apc autóbuszvonal:
24 sz. (Apc, aut. ford. ind. 5:20 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 6:30 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük, a járatot
visszapótoljuk és 3677/4 sz. hirdetjük meg.
4 sz. (Apc, aut. ford. ind. 5:25 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érk. 6:30 órakor) iskolai
előadási napokon közlekedő járatot, munkanapokon közlekedtetjük.
3688 Gyöngyös-Adács autóbuszvonal:
13 sz. (Gyöngyös, aut. áll. ind. 7.15 órakor, Adács, Újtelepi isk. érk. 7:35 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük.
4013 Mezőkövesd-Szihalom-Egerfarmos autóbuszvonal:
302 sz. (Egerfarmos, Rákóczi út 82. ind. 15:45 órakor, Mezőkövesd, aut. áll. érk. 16:08
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő új járatot, indítunk.
301 sz. (Mezőkövesd, aut. áll. ind. 16:15 órakor, Szihalom, cukrászüzem 16:26 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő új járatot, indítunk.
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KMKK Középkelet – Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Helyközi autóbusz menetrend
3. kötet, Nógrád megye
3045 Salgótarján-Vizslás-Kazár-Mizserfa-Mátraszele autóbuszvonal:
1 sz. (Salgótarján, aut. áll. ind. 7:20, Vizslás, kh. érk. 7:33) iskolai előadások napján
közlekedő járatot nem közlekedtetjük.

3235 Pásztó-Ecseg-Bokor autóbuszvonal:
37 sz. (Pásztó, vá. indul. 16.45, Bokor, imaház, érk. 17:25) munkanapokon közlekedő
járatot, Garáb, forduló betéréssel közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat Garáb,
forduló érkezik 17:10 óra, Bokor, imaház érkezik 17:33 óra.
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