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Tájékoztatjuk Kedves Utasainkat, hogy 2015. október 13-án (kedd) 12:00 órától október 14-én
(szerda) 12:00 óráig Kál-Kápolna vasútállomás közelében az autóbuszok által is használt közútivasúti kereszteződés lezárásra kerül vasúti pályakarbantartási munkálatok miatt.
Mivel a térségben közlekedő autóbusz járatok jelentős része Kál felől érkezik - keresztezve a vasúti
vágányokat - Kompolt és Kápolna településekre ezért a fenti időtartamban az autóbusz-forgalom
átszervezésére van szükség ideiglenesen.
Kál, községháza és Kál-Kápolna, vasútállomás között autóbuszközlekedésre a lezárás ideje alatt
sajnos nincs lehetőség.
A lezárás alatt az alábbi forgalmi rend szerint közlekednek a menetrendszerinti helyközi autóbuszok:

az Eger-Kál-Heves útvonalon közlekedő autóbuszjáratok Eger és Kál-Kápolna vasútállomás
között fognak járni a szokásos menetrendi időadatok mellett,
Kál, községháza és Tenk, autóbusz váróterem megállóhely között a szokásos indulási
időpontokban autóbuszok fognak ingázni. Tenk, autóbusz váróterem megállóhelyen
csatlakozási lehetőség lesz Heves felé/felől, néhány autóbuszjárat pedig közvetlenül Hevesre
szállítja az utasokat,
az ideiglenes forgalom idején is lesznek átszállásmentes Eger - Heves és Heves - Eger irányú
járatok, azonban Tenk, autóbuszváróterem megállóhely érintése után a 31. sz. út - 33. sz. út
- 3. sz. út - Kerecsend - Eger útvonalon közlekednek.
az Eger-Kál-Zaránk-Jászberény járat Kál - 31. sz. út - 33. sz. út - 3. sz. út - Kerecsend - Eger
terelőútvonalon fog közlekedni többlet menetidővel,
a napközbeni lezárási és feloldási időpontok miatt előfordulhat, hogy az utasok reggel és
délután eltérő útvonalon fognak célállomásukhoz jutni,
a menet és bérletjegyek a szokásos útvonalnak megfelelően kerülnek kiadásra, elfogadásra.
A részletes menetrend:
A járatok első és utolsó időadata előtt sötét négyzetben szereplő korlátozó jel mutatja, hogy mely
napon közlekedik az adott járat.
- "10" : október 13-án, kedden közlekedik
- "20" : október 14-én, kedden közlekedik
- "30" : október 13-án és 14-én is közlekedik
Vonalszám
Eredeti útvonal
Módosított útvonal / megjegyzés
(A szövegre kattintva megnyílik a menetrendi mező PDF állományként.)
3424
Eger - Füzesabony - Tenk - Heves
Az útvonal nem változik, csupán a pótlásban résztvevő egyes autóbuszok járatai kerültek be a
menetrendi mezőbe. [1]
3441
Eger - Kápolna - Kál - Heves - Pély
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Eger - Kerecsend - 33-as út - 31-es út - Tenk - Heves - Pély [2]
3442
Eger - Kápolna - Kál - Erdőtelek - Heves
Eger - Kál-Kápolna, vasútállomás [3]
A Kál, községháza és Heves közötti eljutási lehetőségeket a 3550 sz. vonal tartalmazza. [4]
3443
Eger - Kápolna - Kál - Erdőtelek - Heves - Jászapáti
Eger - Kerecsend - 33-as út - 31-es út - Tenk - Heves - Jászapáti [5]
3444
Eger - Kápolna - Kál - Tarnabod - Boconád - Heves
Eger - Kerecsend - 33-as út - 31-es út - Kál - Tarnabod - Boconád - Heves [6]
3550
Heves - Kál-Kápolna, vasútállomás
Heves - Tenk - Kál, községháza [4]
3667
Eger - Kápolna - Kál - Tarnabod - Zaránk - Jászberény
Eger - Kerecsend - 33-as út - 31-es út - Kál - Tarnabod - Zaránk - Jászberény [7]

Nyelv magyar
Címkék: busz [8]
menetrend [9]
vasút [10]
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