KMKK KÖZÉPKELETKÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI
Közlekedési Központ Zártkörően mőködı Részvénytársaság

MENETRENDI HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy
2016. május 16-tól az alábbi menetrend módosításokat tervezzük bevezetni a helyközi
közlekedésben (az NFM engedélyeztetési eljárás folyamatban van, a bevezetés
feltétele a jóváhagyás)

1344 Eger-Mezőkövesd-Debrecen-Hajdúszoboszlóautóbuszvonalon:
 11 sz. (Eger, aut. áll. indul 16:50 órakor, Poroszló, posta érkezik 17:53 órakor) a hetek
első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő, új járatot
tervezünk indítani.

3411 Eger-Bélapátfalva-Nagyvisnyó/Ózd autóbuszvonalon:
 13 sz. ((Eger, aut. áll. indul 10:30 órakor, Ózd, aut. áll. 11:50 érkezik órakor) naponta
közlekedő járatot, Szilvásvárad, aut.. vt. és Ózd, aut. áll. közötti útvonalszakaszon 5
perc menetidő csökkentéssel tervezzük közlekedtetni.

3423 Eger-Kerecsend-Maklár-Füzesabony-Egerfarmos-Mezőtárkány
autóbuszvonalon:
 7 sz. (Eger, aut. áll. indul 14:15 órakor, Mezőtárkány, Móra F. út érkezik 15:15 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon (Egerfarmos,
ib.) tervezzük közlekedtetni.

3424 Eger-Füzesabony-Heves autóbuszvonalon:
 7 sz. (Eger, aut. áll. indul 16:30 órakor, Heves, aut. áll. érkezik 17:30 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perc menetidő-bővítéssel tervezzük közlekedtetni.
 2 sz. (Heves, aut. áll. indul 21:10 órakor, Eger aut. áll. érkezik 22:10 órakor)
munkanapokon, új járatot tervezünk indítani.
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3430 Eger-Kerecsend-Füzesabony-Tiszanána autóbuszvonalon:
 38 sz. (Besenyőtelek, temető indul 7:00 órakor, Füzesabony, vá. érkezik 7:15 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 15 perccel korábban tervezzük közlekedtetni

3431 Eger-Kömlő-Tiszanána-Poroszló-Tiszafüred autóbuszvonalon:
 36 sz. (Tiszafüred, aut. áll. indul 13:50 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 15:05 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel korábban és 5 perc menetidő-bővítéssel,
valamint Andornaktálya, tórét és Andornaktálya, kh. megállóhelyek szűkítésével
tervezzük közlekedtetni.
 29 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 17:00 órakor, Poroszló, vá. érkezik 17:45 órakor) a
hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő járatot,
10 perccel korábban, módosított útvonalon, valamint a továbbiakban a 1344 sz.
vonalon 11 járatszámmal tervezzük meghirdetni.

3432 Eger-Füzesabony-Mezőtárkány-Besenyőtelek-Poroszló-Sarud
autóbuszvonalon:
 3 sz. (Eger, aut. áll. indul 13:45 órakor, Sarud, Táncsics út 26. érkezik 15:19 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járat, megállóhelyinek (Füzesabony, Erősítő)
bővítését tervezzük.

3440 Eger-Kerecsend-Kápolna autóbuszvonalon:
 5 sz. (Eger, aut. áll. indul 4:55 órakor, Kerecsend, aut. vt. érkezik 5:12 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot, a továbbiakban a 3450 sz. mezőben 41
járatszámmal tervezzük meghirdetni.
 8 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 21:15 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 21:35 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, a továbbiakban a 3424 sz. mezőben 2 járatszámmal
tervezzük meghirdetni.

3441 Eger-Kápolna-Heves-Pély autóbuszvonalon:
 1 sz. (Eger, aut. áll. indul 22:35 órakor, Tenk, aut. vt. érkezik 23:26 órakor)
munkanapokon, új járatot tervezünk indítani.
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3442 Eger-Kápolna-Heves autóbuszvonalon:
 2 sz. (Kál-Kápolna, vá. indul 4:50 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 5:25 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perc menetidő-bővítéssel tervezzük közlekedtetni.

3450 Eger-Demjén-Kerecsend autóbuszvonalon:
 42 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 5:15 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 5:35 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot, 45 perccel később és a továbbiakban 4
járatszámmal tervezzük közlekedtetni.
 4 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 6:00 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 6:30 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, naponta tervezzük
közlekedtetni.
 41 sz. (Eger, aut. áll. indul 5:30 órakor, Kerecsend, aut. vt. érkezik 5:55 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, szabad és munkaszüneti napokon tervezzük
közlekedtetni.
 5 sz. (Eger, aut. áll. indul 6:45 órakor, Kerecsend, aut. vt. érkezik 7:15 órakor)
szabadnapok kivételével naponta közlekedő járatot, naponta tervezzük közlekedtetni.
 1 sz. (Eger, aut. áll. indul 12:25 órakor, Demjén, falu széle érkezik 12:49 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon és 20 perccel
később tervezzük közlekedtetni.
 39 sz. (Eger, aut. áll. indul 15:45 órakor, Demjén, falu széle érkezik 16:09 órakor)
szabadnapokon
közlekedő
járatot,
meghosszabbított
útvonalon
tervezzük
közlekedtetni, és a továbbiakban 35 járatszámmal tervezzük meghirdetni.
 21 sz. (Eger, aut. áll. indul 17:45 órakor, Kerecsend, aut. vt. érkezik 18:14 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, naponta és menetidőrövidítéssel tervezzük közlekedtetni.
 19 sz. (Eger, aut. áll. indul 16:30 órakor, Kerecsend, aut. vt. érkezik 17:00 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot, 5 perc menetidő-rövidítéssel tervezzük
közlekedtetni.
 29 sz. (Eger, aut. áll. indul 22:35 órakor, Kerecsend, aut. vt. érkezik 23:05 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, munkaszüneti napokon és menetidő-korrekcióval
tervezzük közlekedtetni.
 10 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 7:20 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:50 órakor)
szabadnapok kivételével naponta közlekedő járatot, naponta tervezzük közlekedtetni.
5000 Szolnok, Nagysándor József út 24. Telefon: 56/420-111, Fax: 56/514-564
Levélcím: 5001 SZOLNOK, Postafiók: 56. E-mail: kmkk@kmkk.hu
Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cg. 16-10-001794

KMKK KÖZÉPKELETKÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI
Közlekedési Központ Zártkörően mőködı Részvénytársaság
 30 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 12:50 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 13:15 órakor)
munkaszüneti napokon közlekedő járatot, 30 perccel később és meghosszabbított
útvonalon tervezzük közlekedtetni.
 38 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 14:45 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 15:15 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, naponta és menetidőkorrekcióval tervezzük közlekedtetni.
 34 sz. (Demjén, faluszéle indul 16:10 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 16:35 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonal tervezzük közlekedtetni,
és a továbbiakban 22 járatszámmal tervezzük meghirdetni.
 40 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 17:05 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 17:35 órakor)
tanszünetben munkaszüneti napokon közlekedő járatot, munkaszüneti napokon, 5
perccel korábban és menetidő-csökkentéssel tervezzük közlekedtetni.
 18 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 18:15 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 18:40 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, naponta tervezzük
közlekedtetni.
 24 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 20:15 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 20:40 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, naponta tervezzük
közlekedtetni.

Megjegyzés: Demjén település önkormányzata, az autóbuszvonalon új megállóhelyet
épített ki Demjén, Termálfürdő elnevezéssel, öblösített megállóhellyel, fedett üvegváróval,
annak forgalomba helyezése után, járataink megállítását tervezzük. Egerszalók, gyógyfürdő
megállóhely felújításra és kiépítésre került öblösített megállóhellyel és fedett üvegváróval,
amelyet járataink igénybe vesznek.

3455 Eger-Verpelét autóbuszvonalon:
 13 sz. (Eger, autóbusz-állomás indul 20:20 órakor, Verpelét, aut. vt. érkezik 20:45
órakor) munkaszüneti napokon, új járatot tervezünk indítani.
 38 sz. (Verpelét, aut. vt. indul 22:00 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 22:30 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot 5 perccel később és Egerszalók, gyógyfürdő
érintésével tervezzük közlekedtetni.

3456 Eger-Verpelét/Liszkó-Tófalu-Kál-Kápolna, vá. autóbuszvonalon:
 1 sz. (Eger, autóbusz-állomás indul 9:20 órakor, Kál-Kápolna, vá. érkezik 10:15 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később tervezzük közlekedtetni.
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 15 sz. (Eger, autóbusz-állomás indul 22:45 órakor, Kál-Kápolna, vá. érkezik 23:25
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, rövidített útvonalon tervezzük közlekedtetni
és a továbbiakban a 3458 sz. mezőben 33 járatszámmal tervezzük meghirdetni.
 18 sz. (Kál-Kápolna, vá. indul 23:26 órakor, Verpelét, aut. vt. érkezik 23:40 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, a továbbiakban a 3458 sz. vonalon 33
járatszámmal tervezzük meghirdetni.

3457 Eger-Verpelét-Tarnaszentmária-Domoszló-Gyöngyös autóbuszvonalon:
 4 sz. (Domoszló, aut. vt. 5:08 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 6:00 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, 5 perc menetidő csökkentéssel tervezzük
közlekedtetni.

3458 Eger-Verpelét-Tófalu-Kisnána-Vécs autóbuszvonalon:
 22 sz. (Tófalu, kisbolt indul 20:30 órakor, Verpelét, aut. vt. érkezik 20:45 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, a továbbiakban 15 sz. járatszámmal tervezzük
közlekedtetni.
 33 sz. (Eger, aut. áll. indul 22:45 órakor, Verpelét, aut. vt. érkezik 23:28 órakor)
munkanapokon, új járatot tervezünk indítani a 3456/15 sz. járat visszapótlására
rövidített útvonalon.

3462 Eger-Verpelét-Bükkszék-Terpes-Pétervására autóbuszvonalon:
 6 sz. (Kőkútpuszta, liszkói elág. 7:15 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 8:10 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 2 perccel korábban, és 10 perc menetidő
csökkentéssel tervezzük közlekedtetni.
3472 Eger-Sirok-Parád-Parádsasvár autóbuszvonalon:
 33 sz. (Sirok, bükkszéki elág. indul 5:18 órakor, Parádsasvár, kh. érkezik 5:55 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, a továbbiakban a 3491 sz. mezőben 5
járatszámmal tervezzük meghirdetni.

3474 Eger-Sirok-Mátraball-Pétervására autóbuszvonalon:
 13 sz. (Eger, aut. áll. indul 13:10 órakor, Pétervására, aut. vt. érkezik 14:19 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járat megállóhelyeinek (Ivád, bej. út) bővítését
tervezzük.
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3479 Eger-Tarnalelesz-Pétervására-Szederkénypuszta autóbuszvonalon:
 12 sz. (Szederkénypuszta, sz. ib. indul 4:50 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 6:30 órakor)
szabad és munkaszüneti napokon közlekedő járatot, 10 perccel később és 5 perc
menetidő csökkentéssel tervezzük közlekedtetni.

3484 Eger-Tarnalelesz-Pétervására autóbuszvonalon:
 121 sz. (Eger, aut. áll. indul 16:35 órakor, Szúcs, ib. érkezik 17:25 órakor)
munkanapokon közlekedő járat útvonalának meghosszabbítását (Egercsehi, falu)
tervezzük.
 94 sz. (Egercsehi, btp. aut. vt. indul 10:18 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 11:10 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 7 perccel korábban és Szúcs, bányatelep betérővel
tervezzük közlekedtetni.
 27 sz. (Eger, aut. áll. indul 10:20 órakor, Tarnalelesz, aut. vt.. érkezik 11:02 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, 60 perccel később tervezzük közlekedtetni.

3485 Bélapátfalva-Mikófalva-Bekölce-Hevesaranyos autóbuszvonalon:
 12 sz. (Szúcs, ib. indul 5:08 órakor, Bekölce, Béke út 224. érkezik 5:18 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, rövidített útvonalon (Egercsehi, falu) tervezzük
közlekedtetni.

3490 Pétervására-Bükkszék-Sirok-Kőkútpuszta autóbuszvonalon:
 12 sz. (Bükkszék, kh. indul 5:10 órakor, Sirok, bükkszéki elág. érkezik 5:17 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, a továbbiakban a 3491 sz. mezőben 5
járatszámmal tervezzük meghirdetni.
 1 sz. (Bükkszék, kh. indul 5:13 órakor, Sirok, bükkszéki elág. érkezik 5:20 órakor)
tanszünetben munkanapokon, új autóbuszjáratot tervezünk indítani.
 8 sz. (Sirok, bükkszéki elág. indul 5:05 órakor, Bükkszék, kh. érkezik 5:12 órakor)
tanszünetben munkanapokon, új autóbuszjáratot tervezünk indítani.

3491 Tarnalelesz-Pétervására-Bükkszék-Sirok-Parádfürdő autóbuszvonalon:
 5 sz. (Bükkszék, kh. indul 5:10 órakor, Parádsasvár, kh. érkezik 5:55 órakor) iskolai
előadási napokon, új autóbuszjáratot tervezünk indítani.
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3492 Gyöngyös-Parádsasvár-Parád-Mátraballa-Pétervására (új)
autóbuszvonalon:
 1 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 14:10 órakor, Pétervására, aut. vt. érkezik 15:50 órakor)
munkanapokon, új járatot tervezünk indítani.
 2 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 5:00 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 6:25 órakor)
iskolai előadási napokon, új járatot tervezünk indítani.
 3 sz. (Mátraháza, aut. áll. indul 13:30 órakor, Mátraballa, vá. érkezik 14:20 órakor)
szabadnapokon, új járatot tervezünk indítani.
 4 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 5:00 órakor, Mátraháza, üdülő érkezik 6:04 órakor)
tanszünetben munkanapokon, új járatot tervezünk indítani.

3494 Gyöngyös-Parádsasvár-Parád-Mátraballa-Pétervására autóbuszvonalon:
 3 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 14:10 órakor, Pétervására, aut. vt. érkezik 15:50 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, a 3492 sz. mezőben 1 járatszámmal tervezzük
meghirdetni.
 47 sz. (Mátraháza, aut. áll. indul 13:30 órakor, Mátraballa, vá. érkezik 14:20 órakor)
szabadnapokon közlekedő járatot, a 3492 sz. mezőben 3 járatszámmal tervezzük
meghirdetni.
 6 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 5:00 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 6:25 órakor)
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, a 3492 sz. mezőben 2 járatszámmal
tervezzük meghirdetni.
 8 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 5:00 órakor, Mátraháza, üdülő érkezik 6:04 órakor)
tanszünetben munkanapokon közlekedő járatot, a 3492 sz. mezőben 4 járatszámmal
tervezzük meghirdetni.

3511 Füzesabony-Mezőtárkány-Egerfarmos autóbuszvonalon:
 7 sz. (Füzesabony, vá. indul 7:15 órakor, Mezőtárkány, Móra F. út érkezik 7:25 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, 12 perccel korábban, és meghosszabbított
útvonalon (Egerfarmos, ib. megállóhelyig) tervezzük közlekedtetni.
 8 sz. (Mezőtárkány, Móra F. út indul 7:25 órakor, Füzesabony, vá. érkezik 7:40 órakor)
munkanapokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon (Egerfarmos, ib.
megállóhelytől) és 5 perc menetidő bővítéssel tervezzük közlekedtetni.
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 24 sz. (Mezőtárkány, Móra F. út indul 15:20 órakor, Füzesabony, vá. érkezik 15:30
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 5 perccel később és
meghosszabbított útvonalon (Egerfarmos, ib. megállóhelytől) tervezzük közlekedtetni.

3550 Heves-Kál-Kápolna, vá. autóbuszvonalon:
 23 sz. (Heves, aut. áll. indul 21:10 órakor, Tenk, aut. vt. érkezik 21:20 órakor) járat
munkanapokon közlekedő járatot, a továbbiakban a 3424 sz. mezőben 2
járatszámmal tervezzük meghirdetni.

3660 Gyöngyös-Domoszló-Verpelét-Eger autóbuszvonalon:
 19 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 11:35 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 13:00 órakor)
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perccel korábban
tervezzük közlekedtetni.
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