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Eger térségében tervezett változtatások
Budapest-Hatvan-Miskolc vasútvonal, érintett települések: Füzesabony, Mezőkövesd
• Egy peremidős IC vonatpárral bővül a kínálat. Reggel Mezőkövesdről 6:06-kor, Füzesabonyból
6:16-kor indul, Budapest-Keletibe 7:40-re érkezik. Ellenkező irányban Budapest-Keletiből
20:30-kor indul, Füzesabonyba 21:51-kor, Mezőkövesdre 22:02-kor érkezik.
• A Budapest-Keletiből 6:30 és 18:30 között páros órában induló, illetve a jelenleg
Füzesabonyból 8:07 és 20:07 között páros órákban induló IC vonatok Füzesabony helyett
Mezőkövesd állomáson fognak megállni. Ezzel új város kap rendszeres IC kiszolgálást.
Mezőkövesden az IC vonatokhoz csatlakozó új autóbuszjáratok is indulni fognak. A
menetrendváltástól Füzesabonyban áthaladó IC vonatok egyikének sincsen az állomáson
jelenleg más irányba vagy irányból vasúti csatlakozása.
• Füzesabony és Miskolc között délelőtt is óránként fognak a személyvonatok közlekedni.
Eger-Szilvásvárad vasútvonal, érintett települések: Eger, Szarvaskő, Mónosbél, Bélapátfalva,
Szilvásvárad
• Szinte minden vonat menetrendje változni fog. A kirándulók igényeihez igazodva a reggeli első,
csak turisztikai szezonban közlekedő vonatpár 1 órával később fog indulni.
• A vonatok feléről a jelenleginél rövidebb várakozással biztosítjuk az átszállást Eger állomáson
a Budapest – Eger InterRégió vonatokról, illetve vonatokra.
Budapest–Gyöngyös–Eger(–Kazincbarcika) autóbuszvonal, érintett települések: Gyöngyös, Kápolna,
Kerecsend, Eger, Szarvaskő, Mónosbél, Bélapátfalva, Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Dédestapolcsány,
Bánhorváti, Nagybarca, Vadna, Kazincbarcika
• Az Eger és Budapest között közlekedő autóbuszjáratok menetrendje jelentősen változik: a
járatok a vasúttal összehangolva közlekednek, így egész nap jellemzően óránként indulnak a
vasúti eljutási lehetőségeket felezve, ezáltal Eger és Budapest között átlagosan félóránként
(óránként autóbusszal és óránként vasúton) lesz biztosított a főváros elérhetősége. Az
óránként induló autóbuszjáratok jellemzően felváltva Gyöngyös érintésével, illetve az M25–
M3 útvonalon expresszjáratként közlekednek.
• Az Eger és Budapest között minden nap közlekedő expresszjáratok száma csökken, így
jellemzően 2 óránként közlekednek, ugyanakkor reggel a főváros felé, délután Eger irányába
további járatokkal is biztosítjuk az utazási lehetőséget, így Egerből minden nap 5:35 és 9:35,
Budapestről 14:35 és 19:35 között továbbra is óránként, az azon kívüli időszakban kétóránként
indulnak az autóbuszok.
• Új elem, hogy a Budapest és Eger között közlekedő expresszjáratok az M25-ös autóút–M3-as
autópálya útvonalon közlekednek, így minden eddiginél gyorsabban, már 1 óra 40 perc alatt
elérhető lesz Egerből a főváros. A járatok 2 óránként továbbközlekednek Szarvaskő, Mónosbél,
Bélapátfalva, Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Dédestapolcsány, Bánhorváti, Nagybarca, Vadna
települések érintésével egészen Kazincbarcikáig, így a Szalajka-völgy a jelenlegi 5,
Kazincbarcika a jelenlegi 4 helyett már 7 járattal közvetlenül elérhetővé válik a fővárosból,
ezáltal javul a turisztikai szempontból is frekventált térség közvetlen autóbuszos kapcsolata
Budapesttel.
• A Kazincbarcika és Budapest között közlekedő járatok Eger, Kővágó tér megállóhelyen is
megállnak, így Eger északi városrészéből minden nap kétóránként biztosítunk közvetlen
kapcsolatot a fővárossal, ezáltal Felnémet térségéből még könnyebben és gyorsabban
elérhetővé válik Budapest.
• Eger és Budapest között a minden nap közlekedő expresszjáratokon felül pénteki napokon
kora délután (12:35-kor és 14:35-kor), vasárnapi napokon pedig késő délután (14:35-kor,
16:35-kor, 18:35-kor és 19:35-kor) továbbiak is indulnak, így a heti rendszereséggel ingázókat
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segítve vasárnap délután Egerből a fővárosba továbbra is óránként biztosítunk eljutási
lehetőséget az M25-ös autóúton és az M3-as autópályán haladva.
A Budapest és Jósvafő között közlekedő autóbuszjárat a továbbiakban is közlekedik, a járat a
fővárosból reggel 6:35-kor indul és már Aggtelek, Baradla-barlangot is érinti.
A Budapest és Eger között Gyöngyös érintésével közlekedő járatok napközben kétóránként,
reggel Egerből Budapest felé 30-60 percenként, este Budapestről Eger felé óránként indulnak,
és a járatok napközben Egerből Mezőkövesd–Mezőnyárád–Bükkábrány–Vatta–Emőd–
Nyékládháza–Mályi–Miskolc irányába közlekednek tovább, így Gyöngyös, Kápolna, Kerecsend
térségéből javul a 3-as úton Egeren túl elhelyezkedő települések közvetlen kapcsolata.
Bővül az üzemidő: az utolsó Budapest–M3–Gyöngyös–Eger útvonalon közlekedő
autóbuszjárat a jelenlegi 21:45 helyett 22:15-kor, míg az utolsó Gödöllő, Aszód, Hatvan,
Gyöngyös érintésével közlekedő autóbuszjárat 22:45 helyett 23:15-kor indul Budapestről.
Egerből Budapestre az utolsó autóbuszjárat 20:15 helyett 20:35-kor indul.

Eger–Mezőkövesd–Tiszaújváros–Nyíregyháza autóbuszvonal, érintett települések: Eger,
Andornaktálya, Mezőkövesd, Nagycsécs, Sajószöged, Tiszaújváros, Polgár, Újtikos, Tiszavasvári,
Nagycserkesz, Nyíregyháza
• A tervezett módosítások legfontosabb eleme, hogy a térségben jelenleg is meglévő
menetrendi kínálatunk teljes átalakításával, Nyíregyháza és Eger között kétóránként –
Andornaktálya, Mezőkövesd, Tiszaújváros, Polgár, Újtikos, Tiszavasvári, Nagycserkesz
települések érintésével – indítunk autóbuszjáratokat, melyek Tiszaújváros és Mezőkövesd
között az M3-as autópályán közlekednek és Mezőkövesden csatlakozást biztosítanak a
Budapest felé induló InterCity vonatokra Tiszaújváros–Polgár–Tiszavasvári/Hajdúnánás
irányából.
• Az Eger és Nyíregyháza között kétóránként közlekedő autóbuszjáratok Eger város számára
egész nap rendszeres és gyors összeköttetést biztosítanak Tiszaújvárossal, Polgárral,
Tiszavasvárival, Hajdúnánással és Nyíregyházával.
Eger–Gyöngyös/Heves–Jászberény–Nagykáta–Cegléd–Kecskemét
autóbuszvonal,
érintett
települések: Eger, Kerecsend, Kápolna, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Atkár, Vámosgyörk,
Jászárokszállás, Jászberény, Nagykáta, Tápióbicske, Tápiószentmárton, Cegléd, Nyársapát,
Nagykörős, Kecskemét
• Eger és Kecskemét között egész nap kétóránként indítunk autóbuszjáratokat, melyek
jellemzően a Gyöngyös–Jászberény–Nagykáta–Cegléd–Nagykőrös útvonalon közlekednek
Kecskemétig, jelentősen javítva az útvonalon elhelyezkedő települések kapcsolatát egymással,
Egerrel és Kecskeméttel is.
• A járatokat a térség vasútvonalaival összehangolt menetrend szerint indítjuk, így
Vámosgyörkön, Jászberényben és Cegléden is biztosított lesz a vonatok és az autóbuszok
közötti átszállási lehetőség.
o Vámosgyörkön: Gyöngyös felől csatlakozást biztosítunk a Füzesabony felé induló
InterRégió vonatokra, illetve a Füzesabony irányából érkező vonatokról biztosítjuk az
átszállást Jászárokszállás–Jászberény irányába. A fenti csatlakozásokat munkanapokon
egész nap óránként biztosítjuk, mivel az Eger és Kecskemét között kétóránként induló
járatokat Gyöngyös és Jászberény között további regionális járatok is kiegészítik, így a
két város között óránként indulnak autóbuszok.
o Jászberényben: Gyöngyös–Jászárokszállás irányából átszállást biztosítunk Jászberény,
vasútállomáson Újszász–Szolnok irányába.
o Cegléden: Gyöngyös–Vámosgyörk–Jászárokszállás–Jászberény–Nagykáta irányából
átszállást biztosítunk 2 óránként a Szeged irányába közlekedő vonatokra. Ezáltal
például Jászberényből Szeged egész nap 2 óránként egyetlen ceglédi átszállással
minden eddiginél gyorsabban, már 2 óra 45 perc alatt elérhetővé válik.
2. oldal / 7

1.sz. melléklet: decemberi menetrendváltástól tervezett menetrendi változások részletes bemutatása
•

A Gyöngyösről reggel 5:30-kor induló és Heves, Jászberény, Cegléd érintésével Kecskemétig
közlekedő autóbuszjárat Egerből indul és délután Kecskemétről Egerig közlekedik, így a reggeli
és a délutáni időszakban a jelenleginél gyorsabb eljutási lehetőséget is biztosítunk Eger és
Kecskemét között. Gyöngyösről Jászberénybe, Ceglédre, Kecskemétre az eljutási lehetőséget
továbbra is biztosítjuk a napközben kétóránként induló járatainkkal.

Eger–Mezőkövesd–Bükkábrány–Miskolc autóbuszvonal, érintett települések: Eger, Andornaktálya,
Mezőkövesd, Mezőnyárád, Bükkábrány, Vatta, Emőd, Nyékládháza, Mályi, Miskolc
• Eger és Miskolc között új menetrendet vezetünk be: az autóbuszok naponta, egész nap
kiszámíthatóan óránként indulnak és valamennyi autóbuszjárat Mezőnyárád település
érintésével közlekedik. A módosításnak köszönhetően jelentősen javul Egerből a 3-as úton
Mezőkövesd és Miskolc között elhelyezkedő települések elérhetősége.
• Az Eger és Miskolc között Bükkábrány érintésével közlekedő járatok menetrendjét
összehangoltuk a Bükkábrányból Kács és Sály irányába induló járatokkal, így Sályról, Kácsról,
Tibolddarócról egész nap rendszeresen, néhány perces csatlakozási idővel, a jelenleginél
gyakrabban lesz elérhető egyetlen átszállással Eger, Mezőkövesd és Miskolc, így
nagymértékben javul a településekről a környező városok elérhetősége.

Mezőkövesd–Eger autóbuszvonal, érintett települések: Eger, Andornaktálya, Mezőkövesd
• Az autóbuszok a jelenleginél egyenletesebb elosztás szerint közlekednek: Eger irányába reggel
10-15 percenként, napközben jellemzően óránként, délután 30 percenként, míg Egerből
Mezőkövesd irányába a délutáni időszakban már 20 percenként indulnak.
• Új elem, hogy a korábbiakhoz képest a járatok kétóránként Andornaktálya elkerülésével az
M25-ös autóúton közlekednek, és Egerben az autóbusz-állomást a 25-ös számú út – Deák
Ferenc út irányából érik el, így megállnak Eger, Tompa utca, Eger, Nagyváradi út, Eger,
vasútállomás bej. út megállóhelyeken is, ezáltal a város ezen részén elhelyezkedő
közintézmények és munkahelyek elérhetősége is kedvezőbbé válik. Eger Andornaktálya felőli
része Mezőkövesdről továbbra is elérhető marad, így az új útvonalon közlekedő járatok a
meglévő szolgáltatást bővítik.
Eger–Bélapátfalva–Szilvásvárad–Csernely–Ózd,
Eger–Bélapátfalva–Szilvásvárad–Nagyvisnyó–
Kazincbarcika, Eger–Bélapátfalva–Mikófalva–Balaton autóbuszvonalak, Szarvaskő, Mónosbél,
Szilvásvárad, Nagyvisnyó, Dédestapolcsány, Bánhorváti, Nagybarca, Vadna, Kazincbarcika,
Bükkmogyorósd, Csernely, Farkaslyuk, Ózd, Mikófalva, Bükkszentmárton, Balaton
• Jelentősen javul Szarvaskő, Mónosbél, Bélapátfalva, Szilvásvárad, Nagyvisnyó,
Dédestapolcsány, Bánhorváti, Nagybarca, Vadna, Kazincbarcika fővárosi kapcsolata, mivel a
térségből a jelenlegi 5 helyett már 7 járat közlekedik egész nap egyenletesen kétóránként
Budapestig.
• Az Egerből Mónosbél–Bélapátfalva útvonalon Balatonig, Nagyvisnyóig, Kazincbarcikáig, Ózdig
közlekedő járatokat egységes összehangolt menetrend szerint indítjuk, ennek megfelelően az
autóbuszjáratok Eger és Bélapátfalva között jellemzően egész nap 20 percenként, délután
Egerből, reggel Eger felé még sűrűbben közlekednek, így elővárosi színvonalú kiszolgálást
biztosítunk a térségben.
• Változik a járatok menetrendje valamennyi autóbuszvonalon:
o Eger–Bélapátfalva–Mikófalva–Bükkszentmárton–Balaton útvonalon
▪ A járatok jellemzően egész nap óránként indulnak, Egerből délelőtt óra 50,
vagy 00 perckor, délután egységesen óra 40 perckor, kora este szintén óra 50
perckor. Ellenkező irányba az autóbuszok Egerbe jellemzően minden óra 05
perckor érkeznek, reggel ennél sűrűbben, késő délután kétóránként.
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Több járat közlekedik a délutáni időszakban Balatonból, Bükkszentmártonból,
Mikófalváról Egerbe, így a Balatonból 16:05-kor és 18:05-kor
Bükkszentmárton, Mikófalva, Bélapátfalva érintésével közlekedő járatokkal is
biztosítjuk az eljutási lehetőséget Egerbe.
▪ A Balatonból 7:28-kor induló járat helyett 7:05-kor és 8:05-kor is indítunk
autóbuszokat Egerbe.
▪ A járatok menetrendje Eger és Balaton között a hétvégi időszakban csak kisebb
mértékben változik, ami elsősorban a Bélapátfalva érintésével közlekedő
járatok indulási időpontjára korlátozódik.
Eger–Bélapátfalva–Szilvásvárad–Csernely–Ózd útvonalon
▪ A járatok az útvonalon napközben egyenletesen kétóránként, délután
óránként indulnak: Eger, autóbusz-állomásról mindig óra 10 perckor, Ózd,
autóbusz-állomásról óra 30 perckor.
▪ Munkanapokon új járat indul Ózdról 5:30-kor Csernely érintésével Egerbe,
ezzel együtt az Ózdról 5:10-kor Egercsehi érintésével Egerbe, majd tovább
Gyöngyös–Budapest útvonalon közlekedő járat megszűnik.
▪ Hétvégén több járat közlekedik az útvonalon: Egerből hajnalban 5:05-kor,
majd 8:10 és 18:10 között egyenletesen 2 óránként, Ózdról 6:30 és 18:30
között egész nap egyenletesen kétóránként indulnak az autóbuszok.
▪ A hajnalban Egerből induló járat kivételével valamennyi autóbuszjáratot Eger
Tompa utcáig/utcától közlekedtetjük, így a járatok Eger, Színház, Eger,
vasútállomás bej. út, Eger, Nagyváradi út, Eger, Tompa utca megállóhelyeket
is érintik, biztosítva ezzel a térség közintézményeinek gyorsabb elérhetőségét.
▪ Egerben a Tompa utcáig/utcától közlekedő járatok az Eger és Budapest között
közlekedő InterRégió vonatokkal összehangolt menetrend szerint indulnak,
így Eger, vasútállomás bej. út megállóhelytől néhány perces átszállási idővel
csatlakozást biztosítunk a Budapest felé/felől közlekedő vonatokhoz.
Eger–Bélapátfalva–Szilvásvárad–Nagyvisnyó–Dédestapolcsány–Kazincbarcika
útvonalon
▪ Több járat közlekedik Eger és Dédestapolcsány között: Egerből 6:05-kor, majd
7:30-tól naponta egyenletesen minden óra 30 perckor indulnak az
autóbuszok.
▪ Több járat közlekedik Eger és Kazincbarcika között is: az autóbuszok Egerből
reggel 6:05-kor, majd minden páros óra 30 perckor indulnak.
▪ Bővülő üzemidő: Kazincbarcika–Dédestapolcsány felől az első járat már 5:25re Egerbe érkezik, az utolsó pedig 15:35 helyett 18:55-kor indul. Ellenkező
irányba Egerből a jelenlegi 19:00 óra helyett 20:30-kor indul az utolsó
autóbusz Kazincbarcikára.
▪ Több Nagyvisnyó–Szilvásvárad és Eger között közlekedő autóbuszjárat Eger
Tompa utcáig/utcától közlekedik, így a járatok Eger, Színház, Eger,
vasútállomás bej. út, Eger, Nagyváradi út, Eger, Tompa utca megállóhelyeket
is érintik, biztosítva ezzel a térség közintézményeinek gyorsabb elérhetőségét,
illetve csatlakozást a vasútra.
▪ Egyenletesebb elosztás szerint közlekednek az autóbuszok Eger és
Szilvásvárad között: munkanapokon a délelőtti időszakban jellemzően 20-60
percenként, délután pedig egyenletesen 20 percenként indulnak.
▪ Több járat közlekedik az esti időszakban 19 és 21 óra között Eger és
Szilvásvárad–Nagyvisnyó között: már 19:30-kor és 20:30-kor is indítunk
autóbuszokat, ezáltal a 19:10 és 21:20 közötti több mint 2 órás időszakban is
biztosítunk eljutási lehetőséget a megyeszékhelyről a térségbe.
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Eger–Egerszalók–Demjén–Füzesabony,
Eger–Egerszalók–Verpelét–Tófalú–Kál-Kápolna,
Eger–
Egerszalók–Verpelét–Domoszló–Gyöngyös,
Eger–Egerszalók–Verpelét–Tarnaszentmária–Sirok
autóbuszvonalak, érintett települések: Eger, Egerszalók, Demjén, Kerecsend, Füzesabony, Verpelét,
Feldebrő, Aldebrő, Tófalu, Kápolna, Kál, Kisnána, Vécs, Domoszló, Markaz, Abasár, Gyöngyös,
Tarnaszentmária
• Eger–Egerszalók–Verpelét–Kisnána–Domoszló–Markaz–Abasár–Gyöngyös–M3–Budapest
útvonalon a jelenlegi 2 pár járat helyett egész nap egyenletesen kétóránként indítunk
autóbuszjáratokat, így Budapest felé már naponta 7, Budapest felől 6 járattal biztosítjuk az
érintett települések kapcsolatát a fővárossal a jelenlegi járatokénál gyorsabb útvonalon, mivel
valamennyi autóbuszjárat Gyöngyös és Budapest között Hatvan érintése nélkül, az M3-as
autópályán közlekedik.
• Az Egerből Egerszalók érintésével Verpelétig, Domoszló érintésével Gyöngyösig, Feldebrő
érintésével Kál-Kápolnáig, illetve Tarnaszentmária irányába közlekedő autóbuszjáratokat
egységes összehangolt menetrend szerint indítjuk, ennek megfelelően a járatok Eger és
Egerszalók között jellemzően egész nap 20 percenként, délután Egerből, reggel Eger felé még
sűrűbben közlekednek, így elővárosi színvonalú kiszolgálást biztosítunk a térségben.
• Az összehangolt menetrendnek köszönhetően Eger és Verpelét között egyenletesebb elosztás
szerint indulnak az autóbuszok, napközben 20-40 percenként, a délutáni időszakban Egerből
20 percenként biztosítunk eljutási lehetőséget Verpelétig.
• Változik a járatok menetrendje valamennyi autóbuszvonalon a térségben.
o Eger–Egerszalók–Demjén–Kerecsend–Füzesabony:
▪ Több járat közlekedik Eger és Demjén között: az autóbuszok munkanapokon
egész nap jellemzően óránként indulnak, Egerből délelőtt és este egész órakor,
délután óra 10 perckor. Hétvégén is bővül a szolgáltatás: a járatok egész nap
jellemzően 2 óránként indulnak.
▪ Új elem, hogy az Eger és Demjén között közlekedő autóbuszjáratokat
kétóránként meghosszabbítottuk Füzesabonyig, ahol csatlakozást biztosítanak
a Budapest felé és felől közlekedő InterCity vonatokra, ezáltal a turisztikai
szempontból kiemelt Demjén és Egerszalók egyetlen átszállással elérhetővé
válik a fővárosból.
▪ A járatok menetrendjét összehangoltuk a Gyöngyös–Domoszló–Verpelét–
Eger útvonalon közlekedő járatokéval, így Egerszalókon csatlakozást
biztosítunk Gyöngyös–Domoszló–Verpelét felől Demjén felé néhány perces
csatlakozási idővel.
o Eger–Egerszalók–Verpelét–Kisnána–Domoszló–Markaz–Abasár–Gyöngyös
▪ A viszonylaton új menetrendet vezetünk be: az Egerből Verpelétig és
Domoszlóig, illetve Gyöngyös felől Kisnánáig és Verpelétig közlekedő járatok
összekötésével, az Eger–Verpelét–Domoszló–Gyöngyös útvonalon egész nap
jellemzően óránként indulnak az autóbuszjáratok, Egerből óra 40 perckor,
Gyöngyösről mindig egész órakor.
▪ A változtatással a jelenlegi 12 helyett már 18 járattal biztosítunk eljutási
lehetőséget Egerből Kisnána, Domoszló, Markaz, Abasár településekre, illetve
jelentősen javul Verpelét és Egerszalók elérése Gyöngyös felől is, ezáltal a
gyöngyösi és egri kistérségek érintett települései között egész nap
egyenletesen óránként induló autóbuszjáratokkal biztosítjuk a kapcsolatot.
▪ A reggeli csúcsidőben már Abasárról, Markazról is indítunk járatokat Egerbe
5:20, 6:20, 7:20-ra, így javítjuk a megyeszékhelyen tanulók és dolgozók eljutási
lehetőségeit.
▪ Bővül az üzemidő: Egerből az esti időszakban a jelentlegi 18:25 helyett 22:40ig óránként indítunk közvetlen járatokat Egerszalók, Verpelét, Kisnána,
Domoszló, Markaz, Abasár érintésével egészen Gyöngyösig. Gyöngyösről a
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jelenlegi 19:35-kor induló helyett 21:00-kor indul az utolsó autóbuszjárat
Verpelétre.
Eger–Egerszalók–Verpelét–Feldebrő–Aldebrő–Tófalu–Kál-Kápolna, vasútállomás
▪ A viszonylaton is új menetrendet vezetünk be: a járatok délelőtt kétóránként,
az azon kívüli időszakban egész nap óránként indulnak Egerből mindig óra 20
perckor. A délutáni időszakban továbbra is jellemzően 30 percenként indítunk
járatokat, így a jelenlegivel közel megegyezően 14:50-kor és 16:50-kor is
biztosítunk eljutást a térségbe.
▪ Az esti időszakban Egerből 18:20-kor és 20:20-kor is indítunk közvetlen járatot
Feldebrőre, Aldebrőre, Tófaluba, ezzel együtt a jelenleg 19:40-kor induló járat
megszűnik, az eljutási lehetőséget az Egerből szintén 19:40-kor Verpelét
érintésével Gyöngyösig közlekedő járatról verpeléti átszállással biztosítjuk
egészen Kál-Kápolna, vasútállomásig.
▪ Jelentősen több járat közlekedik a hétvégi időszakban Tófaluból, Aldebrőről,
Feldebrőről Egerbe: A járatok szombaton és vasárnap egész nap 2 óránként
indulnak.
▪ A jelenleginél lényegesen több járat közlekedik Kál-Kápolna vasútállomásig,
továbbá a járatok menetrendjét összehangoltuk az Eger és Budapest között
közlekedő InterRégió vonatokkal, melynek köszönhetően a Tarna-völgyben
fekvő településekről a jelenleginél lényegesen könnyebben és gyorsabban lesz
elérhető egyetlen átszállással a főváros, illetve Hatvan és Gödöllő is.
▪ A térségben közlekedő autóbuszjáratok menetrendjét úgy alakítottuk ki, hogy
Verpeléten is csatlakoznak egymáshoz, így például Tófaluból, Aldebrőről,
Feldebrőről pár perces verpeléti átszállással Gyöngyös–Budapest irányába is
biztosítjuk a továbbutazás lehetőségét.

Eger–Kerecsend–Kápolna–Gyöngyös autóbuszvonal, érintett települések Eger, Kerecsend, Kápolna,
Gyöngyös
• Az Eger és Budapest között Kerecsend, Kápolna érintésével közlekedő járatok száma csökken,
az eddigi óránkénti indulások helyett napközben kétóránkénti gyakorisággal közlekednek az
autóbuszok. A kora reggeli időszakban Budapest felé továbbra is változatlanul 30-60, az esti
időszakban Budapest felől óránként indulnak a járatok.
• A közvetlen budapesti járatok számának csökkenése mellett javítjuk a vasúti csatlakozásokat a
főváros felé, így
o Kerecsendről 2 óránként indítunk járatokat napközben Füzesabonyba, ahol az
autóbuszok csatlakozást biztosítanak a Budapest felé közlekedő InterCity vonatokra.
o Kápolnáról délelőtt 2 óránként, az azon kívüli időszakban óránként indítunk járatokat
Kál-Kápolna, vasútállomásig, ahol az autóbuszok csatlakozást biztosítanak a Budapest
felé közlekedő InterRégió vonatokra.
• A reggeli és délelőtti időszakban kismértékben csökken az Eger és Gyöngyös között közlekedő
járatok száma, mivel 9 és 12 óra között a jelenlegi 30 perc helyett óránként indulnak. Egerből
Kerecsend és Kápolna településekre a délelőtti időszakban továbbra is megfelelő eljutási
lehetőséget biztosítunk, mivel az Eger–Kerecsend–Kápolna–Heves útvonalon közlekedő
járatok a Gyöngyösig közlekedőket kiegészítve közlekednek.
• Gyöngyös, Kápolna, Kerecsend településekről egész nap egyenletesen 2 óránként közvetlen
kapcsolatot biztosítunk Mezőkövesd, Mezőnyárád, Bükkábrány, Vatta, Emőd, Nyékládháza,
Mályi és Miskolc településekkel, jelentősen javítva ezáltal a 3-as úton elhelyezkedő települések
egymás közötti közvetlen kapcsolatát.
Eger–Felsőtárkány, Eger–Andornaktálya–Maklár, Füzesabony autóbuszvonalak,
települések: Füzesabony, Maklár, Andornaktálya, Eger, Felsőtárkány

érintett
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Az Eger és Felsőtárkány, valamint Eger és Maklár között közlekedő autóbuszjáratok
összevonásával új, a várost átszelő vonalat hozzunk létre: a járatok Maklár, Templom térről
indulva Andornaktálya–Eger, Tihaméri malom–Eger, autóbusz-állomás–Eger, Felnémet–
Felsőtárkány útvonalon közlekednek napközben óránként, a reggeli és délutáni időszakban
pedig 30 percenként.
A várost átszelő új vonallal közvetlen kapcsolatot biztosítunk Felsőtárkányból Eger déli
városrészével, így többek között az ott elhelyezkedő ipari üzemek is közvetlenül elérhetővé
válnak, míg Maklár–Andornaktálya irányából közvetlenül elérhetővé válik például Eger,
Felnémet városrésze is.
Az autóbuszjáratok egész nap egyenletes elosztásban jellemzően óránként indulnak, így Eger,
autóbusz-állomásról
o Felsőtárkány irányába általában óra 50 perckor, a délutáni időszakban pedig 30
percenként óra 20 és 50 perckor,
o Andornaktálya–Maklár irányába jellemzően óra 05 perckor, melyeket változatlanul
további, jellemzően Makláron túlra közlekedő járatok is kiegészítenek.
Jelentősen javul Egerből Felsőtárkány kiszolgálása a hétvégén is, mivel az autóbuszok vasárnap
délelőtt egyenletesen kétóránként, az azon kívüli időszakban már óránként indulnak.
Pénteken és vasárnap délután több autóbuszjáratot Füzesabony, vasútállomásig
meghosszabbítva közlekedtetünk, ahol azok csatlakozást biztosítanak a Budapest és
Füzesabony között közlekedő InterCity vonatokhoz, ezáltal Andornaktályáról és Maklár
vasúttól távolabb elhelyezkedő településrészeiről is biztosítjuk a vasút elérését a heti
gyakorisággal Hatvan, Gödöllő, Budapest felé ingázók számára.
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