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MENETRENDI HIRDETMÉNY 
 
 

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 
 

2016. szeptember 1-től az alábbi menetrend módosításokat vezetjük be: 
 

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

1040 Budapest-Gödöllő-Hatvan-Gyöngyös autóbuszvonal: 
 

201 sz. (Budapest, Stadion, aut. pu. indul 12:45 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 
13:55 órakor) a tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján közlekedő járatot, 
nem közlekedtetjük. 

 
202 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 14:30 órakor, Budapest, Stadion, aut. pu. érkezik 
15:40 órakor) a tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján közlekedő járatot, 
nem közlekedtetjük. 

 
203 sz. (Budapest, Stadion, aut. pu. indul 13:45 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 
14:55 órakor) a tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján közlekedő járatot, 
nem közlekedtetjük. 

 
204 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 15:30 órakor, Budapest, Stadion, aut. pu. érkezik 
16:40 órakor) a tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján közlekedő járatot, 
nem közlekedtetjük. 

 
1050 Budapest-Ludas/Gyöngyös-Kerecsend-Eger autóbuszvonal: 
 

233 sz. (Budapest, Stadion, aut. pu. indul 13:45 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 15:35 
órakor) munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő, új járatot indítunk. 

 
233 sz. (Budapest, Stadion, aut. pu. indul 17:15 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 19:05 
órakor) a tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján közlekedő járatot, nem 
közlekedtetjük. 

 
235 sz. (Budapest, Stadion, aut. pu. indul 18:45 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 20:55 
órakor) a tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapján közlekedő járatot, nem 
közlekedtetjük. 
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234 sz. (Eger, aut. áll. indul 15:45 órakor, Budapest, Stadion, aut. pu. érkezik 17:35 
órakor) a hetek első munkanapját megelőző napokon közlekedő, új járatot indítunk. 

 
1380 Miskolc-Mezőkövesd-Eger autóbuszvonal: 
 

216 sz. (Eger, aut. áll. indul 13:10 órakor, Miskolc, aut. áll. érkezik 14:40 órakor) 
naponta közlekedő járatot, 5 perccel később, és meghosszabbított útvonalon 
közlekedtetjük. 

 
218 sz. (Eger, aut. áll. indul 5:15 órakor, Miskolc, aut. áll. érkezik 6:50 órakor) 
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, meghosszabbított 
útvonalon közlekedtetjük. 
 
215 sz. (Miskolc, aut. áll. indul 8:35 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 10:05 órakor) 
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, meghosszabbított 
útvonalon közlekedtetjük. 
 
219 sz. (Miskolc, aut. áll. indul 16:45 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 18:15 órakor) 
naponta közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon közlekedtetjük. 
 

 
1383 Miskolc-Bükkszentkereszt-Eger autóbuszvonal: 
 

2 sz. (Eger, vá. indul 09:00 órakor, Miskolc, aut. áll. érkezik 11:10 órakor) 
munkaszüneti napokon közlekedő járat megállóhelyeit (Felsőtárkány, Fő út 8. és Fő út 
324.) bővítjük. 

 
6 sz. (Eger, vá. indul 09:00 órakor, Miskolc, aut. áll. érkezik 11:10 órakor) a nyári 
időszámítás tartama alatt szabadnapokon közlekedő járat megállóhelyeit 
(Felsőtárkány, Fő út 8. és Fő út 324.) bővítjük. 

 
7 sz. (Miskolc, aut. áll. indul 14:50 órakor, Eger, vá. érkezik 16:55 órakor) a téli 
időszámítás tartama alatt munkaszüneti napokon közlekedő járat megállóhelyeit 
(Felsőtárkány, Fő út 8. és Fő út 324.) bővítjük. 

 
3 sz. (Miskolc, aut. áll. indul 16:05 órakor, Eger, vá. érkezik 18:10 órakor) a nyári 
időszámítás tartama  alatt szabad és munkaszüneti napokon közlekedő járat 
megállóhelyeit (Felsőtárkány, Fő út 8. és Fő út 324.) bővítjük. 

 
3402 Eger-Szarvaskő-Bélapátfalva-Balaton autóbuszvonal: 
 

27 sz. (Eger, aut. áll. indul 14:30 órakor, Bükkszentmárton, aut. vt. érkezik 15:12 
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. 

 
28 sz. (Bükkszentmárton, aut. vt. indul 15:13 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 15:50 
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot nem közlekedtetjük. 
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16 sz. (Balaton, Kossuth út 163. indul 14:47 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 15:40 
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, 1 perccel korábban és Bükkszentmárton, 
aut. vt. betéréssel közlekedtetjük. 
 
23 sz. (Eger, aut. áll. indul 5:55 órakor, Mikófalva, kh. érkezik 6:30 órakor) iskolai 
előadási napokon közlekedő járatot, 5 perccel korábban és meghosszabbított 
útvonalon (Balaton, Kossuth út 163.) közlekedtetjük. 

 
52 sz. (Mikófalva, kh. indul 6:40 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:20 órakor) iskolai 
előadási napokon közlekedő járatot meghosszabbított útvonalon (Balaton, Kossuth út 
163.) közlekedtetjük. 
 
1 sz. (Eger, aut. áll. indul 06:35 órakor, Balaton, Kossuth út 163. érkezik 07:32 órakor) 
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perc menetidő 
csökkentéssel közlekedtetjük. 
 
20 sz. (Balaton, Kossuth út 163. indul 7:34 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 8:35 órakor) 
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 6 perccel korábban és 
menetidő korrekcióval közlekedtetjük. 

 
3404 Eger-Mikófalva-Balaton-Bekölce-Borsodnádasd autóbuszvonal: 
 

4 sz. (Borsodnádasd, Petőfi tér forduló indul 5:45 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:15 
órakor) munkanapokon közlekedő járat, megállóhelyeit bővítjük, (Bekölce, kisbolt, 
Bekölce, aut. vt.) indulási idejét és útvonalát iskolai előadási napokon módosítjuk. 

 
8 sz. (Borsodnádasd, Petőfi tér forduló indul 6:20 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:15 
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő, új járatot állítunk forgalomba.  

 
3408 Eger-Szilvásvárad-Kazincbarcika autóbuszvonal: 
 

2 sz. (Kazincbarcika, aut. áll. indul 12:00 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 13:35 órakor) 
szabad és munkaszünet napokon közlekedő járatot, Bélapátfalva-Eger, közötti 
útvonalszakaszon 5 perc menetidő bővítéssel közlekedtetjük. 
 

3411 Eger-Bélapátfalva-Nagyvisnyó/Ózd autóbuszvonal: 
 

6 sz. (Sz. várad, sz. völgyi elág. indul 7:50 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 8:30 órakor) 
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon (Sz. várad, 
Miskolci út 144.) és 5 perccel később közlekedtetjük. 
 
9 sz. (Eger, aut. áll. indul 7:35 órakor, Ózd, aut. áll. érkezik 8:55 órakor) naponta 
közlekedő járatot, 5 perccel korábban közlekedtetjük. 
 
 
 



KMKK KÖZÉPKELET-MAGYARORSZÁGI 
Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság 

 

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 
 

3419 Eger-Novaj-Mezőkövesd autóbuszvonal: 
 

1 sz. (Eger, aut. áll. indul 6:40 órakor, Mezőkövesd, aut. áll. érkezik 7:25 órakor) 
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 10 perccel korábban 
közlekedtetjük. 

 
4 sz. (Mezőkövesd, aut. áll. indul 8:05 órakor, Eger,aut. áll. érkezik 8:50 órakor) 
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 5 perccel korábban 
közlekedtetjük. 
 
3 sz. (Novaj, aut. vt. indul 5:05 órakor, Mezőkövesd, aut. áll. érkezik 5:20 órakor) 
munkanapokon közlekedő új járatot indítunk. 
 
5 sz. (Eger, aut. áll. indul 12:40 órakor, Mezőkövesd, aut. áll. érkezik 13:20 órakor) 
munkanapokon közlekedő, új járatot indítunk. 
 
15 sz. (Novaj, aut. vt. indul 21:05 órakor, Mezőkövesd, aut. áll. érkezik 21:20 órakor) 
munkanapokon közlekedő, új járatot indítunk. 
 
10 sz. (Mezőkövesd, aut. áll. indul 14:20 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 15:00 órakor) 
munkanapokon közlekedő, új járatot indítunk. 
 
14 sz. (Mezőkövesd, aut. áll. indul 22:20 órakor, Novaj, aut. vt. érkezik 22:35 órakor) 
munkanapokon közlekedő, új tervezünk indítani. 
 
2 sz. (Mezőkövesd, aut. áll. indul 6:15 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 6:55 órakor) 
munkanapokon közlekedő, új járatot indítunk. 
 

3420 Eger-Ostoros-Novaj autóbuszvonal: 
 

53 sz. (Eger, aut. áll. indul 15:55 órakor, Novaj, aut. vt. érkezik 16:24 órakor) 
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később és 4 perc menetidő-csökkentéssel 
közlekedtetjük. 

 
3 sz. (Eger, aut. áll. indul 16:10 órakor, Ostoros, Széchenyi út 54. érkezik 16:29 
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. 

 
6 sz. (Ostoros, Széchenyi út 54. indul 16:30 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 16:45 
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. 

 
33 sz. (Eger, aut. áll. indul 12:40 órakor, Novaj, aut. vt. érkezik 13:09 órakor) 
munkanapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. 

 
48 sz. (Novaj, aut. vt. indul 13:51 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 14:20 órakor) 
szabadnapok kivételével naponta közlekedő járatot, munkaszüneti napokon 
közlekedtetjük. 
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22 sz. (Novaj, aut. vt. indul 6:30 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 6:55 órakor) 
munkanapokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. 
 

3425 Eger-Andornaktálya-Maklár autóbuszvonal: 
 

93 sz. (Eger, aut. áll. indul 13:50 órakor, Maklár, kh. érkezik 14:22 órakor) 
munkanapokon közlekedő járat, megállóhelyeit (Eger, Nagyváradi út) bővítjük. 

 
3441 Eger-Kápolna-Heves-Pély autóbuszvonal: 
 

1 sz. (Eger, aut. áll. indul 22:35 órakor, Tenk, aut. vt. érkezik 23:36 órakor) 
munkanapokon közlekedő járatot, 10 perccel később közlekedtetjük. 

 
3450 Eger-Demjén-Kerecsend autóbuszvonal: 
 

6 sz. (Demjén, faluszéle indul 6:30 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 6:55 órakor) 
munkanapokon közlekedő járatot, 10 perccel korábban közlekedtetjük. 

 
24 sz. (Kerecsend, aut. vt. indul 20:15 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 20:40 órakor) 
naponta közlekedő járatot, 15 perccel később közlekedtetjük. 

 
27 sz. (Eger, aut. áll. indul 20:45 órakor, Kerecsend, aut. vt. érkezik 21:10 órakor) 
munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot, 15 perccel később 
közlekedtetjük. 

 
3455 Eger-Verpelét autóbuszvonal: 
 

25 sz. (Eger, aut. áll. indul 6:20 órakor, Verpelét, aut. vt. érkezik 6:50 órakor) iskolai 
előadási napokon közlekedő járatot nem közlekedtetjük. 

 
30 sz. (Verpelét, aut. vt. indul 6:55 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:25 órakor) iskolai 
előadási napokon közlekedő járatot nem közlekedtetjük. 

 
13 sz. (Eger, aut. áll. indul 20:20 órakor, Verpelét, aut. vt. érkezik 20:45 órakor) 
munkaszüneti napokon közlekedő járatot, 15 perccel később közlekedtetjük. 

 
3456 Eger-Liszkó/Verpelét-Tófalu-Kál-Kápolna, vá. autóbuszvonal: 
 

13 sz. (Eger, aut. áll. indul 15:45 órakor, Feldebrő, vécsi elág. érkezik 16:25 órakor) 
munkanapokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon (Tófalu, kisbolt) 
közlekedtetjük. 

 
20 sz. (Feldebrő, vécsi elág. indul 16:30 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 17:05 órakor) 
munkanapokon közlekedő járatot, meghosszabbított útvonalon (Tófalu, kisbolt) 
közlekedtetjük. 
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3457 Eger-Verpelét-Tarnaszentmária-Domoszló-Gyöngyös autóbuszvonal: 
 

15 sz. (Eger, aut. áll. indul 19:00 órakor, Domoszló, aut. vt. érkezik 19:43 órakor) a 
hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon közlekedő járat, 
megállóhelyeit bővítjük. (Eger, Koháry út 35., Egerszalók, tető, Egerszalók, Bérc út, 
Egerszalók, újtelep, Verpelét, újtelep, Verpelét, vá. bej. út, Kisnána, Béke út 35.) 

 
3458 Eger-Verpelét-Tófalu-Kisnána-Vécs autóbuszbuszvonal: 
 

33 sz. (Eger, aut. áll. indul 22:45 órakor, Verpelét, aut. vt. érkezik 23:28 órakor) 
munkanapokon közlekedő járat, megállóhelyeit bővítjük. (Egerszalók, tető) 

 
3469 Eger-Egerszólát autóbuszvonal: 
 

29 sz. (Eger, aut. vt. indul 6:45 órakor, Egerszólát, kh. érkezik 7:05 órakor) iskolai 
előadási napokon közlekedő járatot, nem közlekedtetjük. 
 
1 sz. (Eger, aut. vt. indul 6:50 órakor, Egerszólát, kh. érkezik 7:10 órakor) iskolai 
előadási napokon közlekedő járatot, munkanapokon közlekedtetjük. 

 
14 sz. (Egerszólát, kh. indul 7:10 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:30 órakor) iskolai 
előadási napokon közlekedő járatot nem közlekedtetjük. 

 
42 sz. (Egerszólát, kh. indul 7:12 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 7:35 órakor) iskolai 
előadási napokon közlekedő járatot, munkanapokon közlekedtetjük. 

 
3474 Eger-Sirok-Mátraballa-Pétervására autóbuszvonal: 
 

- indulási idő módosítás, menetidő-korrekció 
12 sz. (Mátraballa, vá. indul 8:05 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 9:10 órakor) 
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük. 

 
20 sz. (Mátraballa, vá. indul 15:45 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 17:10 órakor) 
szabadnapokon közlekedő járatot, Sirok-Eger közötti útvonalszakaszon 5 perc 
menetidő-bővítéssel közlekedtetjük. 

 
3476 Eger-Sirok-Bükkszék-Pétervására-Ivád autóbuszvonal: 
 

20 sz. (Pétervására, aut. vt. indul 10:30 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 11:25 órakor) 
munkanapokon közlekedő járatot, Kőkútpuszta, liszkó elág. betérővel közlekedtetjük. 
 
 

3483 Eger-Bükkszék-Pétervására/Szajla-Szederkénypuszta autóbuszvonal: 
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20 sz. (Szederkénypuszta, ib. indul 12:10 órakor, Eger, aut. áll. érkezik 13:45 órakor) 
munkaszüneti napokon közlekedő járatot, Bükkszék-Eger közötti útvonalszakaszon 10 
perc menetidő csökkentéssel közlekedtetjük. 
 

3484 Eger-Tarnalelesz-Pétervására autóbuszvonal: 
 

111 sz. (Eger, aut. áll. indul 6:55 órakor, Hevesaranyos, aut. vt. érkezik 7:23 órakor) 
iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 10 perccel korábban közlekedtetjük. 

 
3485 Bélapátfalva-Mikófalva-Bekölce-Hevesaranyos autóbuszvonal: 
 

4 sz. (Hevesaranyos, aut. vt. indul 7:25 órakor, Bélapátfalva, ipari park érkezik 8:15 
órakor) iskolai előadási napokon közlekedő járatot, 10 perccel korábban 
közlekedtetjük. 

 
3490 Pétervására-Bükkszék-Sirok-Kőkútpuszta autóbuszvonal: 
 

10 sz. (Terpes, ib. indul 04:10 órakor, Pétervására, aut. vt. érkezik 04:17 órakor) 
munkanapokon közlekedő, új járatot indítunk. 
 

3492 Gyöngyös-Mátraháza-Mátraballa-Pétervására autóbuszvonal: 
 

1 sz. (Gyöngyös, aut. áll. indul 14:10 órakor, Pétervására, aut. vt. érkezik 15:50 
órakor) munkanapokon közlekedő járatot, Recsk-Pétervására közötti 
útvonalszakaszon 5 perc menetidő bővítéssel közlekedtetjük. 
 

3660 Gyöngyös-Domoszló-Verpelét-Eger autóbuszvonal: 
 

12 sz. (Eger, aut. áll. indul 7:05 órakor, Gyöngyös, aut. áll. érkezik 8:30 órakor) 
munkanapokon közlekedő járatot, 5 perccel később közlekedtetjük. 

 
 
 

2016. július 18. 


