
             

a Hivatalos Autóbusz Menetrend 2 sz. kötetéhez 
Érvényes: 2011. július 1-től 

 
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a menetrendben meghirdetett járatok közlekedésében az alábbi 
módosítások kerülnek bevezetésre: 
 
1010 Budapest-Balassagyarmat-Szécsény-Salgótarján autóbuszvonalon: 
-107 sz. járatot megszüntetjük  Vác,aut.áll.  indul: ▲  8.30,   Balassagyarmat,aut.áll.   érkezik: ▲9.48, 
-111 sz. járatot megszüntetjük B.p.Újpest Városkapu .  indul:   X 11.00,  Balassagyarmat ,aut.áll.   érkezik: X 12.45  
-119 sz. járatot megszüntetjük B.p.Újpest Városkapu .  indul:   X 14.35,  Balassagyarmat ,aut.áll.   érkezik: X 16.18  
-113 sz. járatot megszüntetjük B.p.Újpest Városkapu .  indul:    14.45,  Salgótarján ,aut.áll.   érkezik:      17.50 
-115 sz. járatot megszüntetjük B.p.Újpest Városkapu .  indul:   15 18.20,  Balassagyarmat ,aut.áll.   érkezik: 15 20.13  
-114 sz. járatot megszüntetjük Balassagyarmat,aut.áll.   indul:  X 8.20,  B.p.Újpest Városkapu .  érkezik: X 9.58 
-112 sz. járatot megszüntetjük  Salgótarján,aut.áll.   indul:  7.20,  B.p.Újpest Városkapu .  érkezik: 10.29 
-116 sz. járatot megszüntetjük Balassagyarmat,aut.áll.   indul:  15 15.10,  B.p.Újpest Városkapu .  érkezik: 15 16.54 
-103 sz. új járat Rétság,Börzsöny vendéglő  indul:   7.27,  Salgótarján ,aut.áll.   érkezik:  9.20 
-111 sz. új járat Vác,aut.áll  indul:   8.55,  Salgótarján ,aut.áll.   érkezik:  11.20 
-113 sz. új járat B.p.Újpest Városkapu .    indul:  9.30,  Salgótarján ,aut.áll.   érkezik: 12.20 
-125 sz. új járat Vác,aut.áll  indul:  11.55,  Balassagyarmat,aut.áll.   érkezik: 13.15 
-131 sz. új járat Vác,aut.áll  indul:  ▲13.25,  Rétság,aut.áll.   érkezik: ▲13.55 
-133 sz. új járat Vác,aut.áll  indul:  13.25,  Salgótarján ,aut.áll.   érkezik: 15.50 
-143 sz. új járat Vác,aut.áll  indul:   14.55,  Balassagyarmat,aut.áll.   érkezik:  16.15 
-145 sz. új járat B.p.Újpest Városkapu . indul:  X 14.30  Balassagyarmat,aut.áll.   érkezik: X 16.00 
-147 sz. új járat Vác,aut.áll  indul:   15.25,  Balassagyarmat,aut.áll.   érkezik:  16.30 
-153 sz. új járat Vác,aut.áll  indul:  15.55,  Balassagyarmat,aut.áll.   érkezik: 17.15 
-149 sz. új járat B.p.Újpest Városkapu .    indul:  15.30,  Salgótarján ,aut.áll.   érkezik: 18.20 
-161 sz. új járat B.p.Újpest Városkapu .    indul:  17.30,  Salgótarján ,aut.áll.   érkezik: 20.20 
-163 sz. új járat B.p.Újpest Városkapu .    indul:   17.30,  Szécsény ,aut.áll.   érkezik:  19.28 
-118 sz. új járat Balassagyarmat,aut.áll.   indul:  6.30,  Vác,aut.áll  érkezik: 7.35 
-126 sz. új járat Salgótarján ,aut.áll.   indul:  6.25,    Vác,aut.áll    érkezik: 9.05 
-128 sz. új járat Balassagyarmat,aut.áll.   indul:X  8.00, B.p.Újpest Városkapu .   érkezik: X 9.30 
-132 sz. új járat Salgótarján ,aut.áll.   indul:  7.40,     B.p.Újpest Városkapu. érkezik: 10.30 
-134 sz. új járat Balassagyarmat,aut.áll.   indul:  9.45,  Vác,aut.áll  érkezik: 11.05 
-150 sz. új járat Balassagyarmat,aut.áll.   indul:  13.45,  Vác,aut.áll  érkezik: 15.05 
-156 sz. új járat Salgótarján ,aut.áll.   indul:  13.40,     B.p.Újpest Városkapu. érkezik: 16.30 
-182 sz. új járat Balassagyarmat,aut.áll.   indul: 15 15.00, B.p.Újpest Városkapu .   érkezik: 15 16.50 
 
1012 Budapest-Salgótarján autóbuszvonalon: 
(a vonalon menetidő korrekciót hajtottunk végre) 
-1 sz. járatot megszüntetjük B.p.Újpest Városkapu  indul:    15.40, Salgótarján,aut.áll.  érkezik:          18.45, 
-3 sz. járatot megszüntetjük B.p.Újpest Városkapu  indul:     15.40, Szécsény,aut.áll.  érkezik:           17.56, 
-2 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően Salgótarján,aut.áll indul:             4.45, 
B.p.Újpest Városkapu  .  érkezik:  7.35, 
-4 sz. járatot 13 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően Szécsény,aut.áll indul:   5.32, B.p.Újpest 
Városkapu .  érkezik:  7.35, 
 
1013 Budapest-Vác-Rétság-Bánk-Romhány-Érsekvadkert autóbuszvonalon: 
-104 sz. új járat Romhány,vá.   indul:    6.14, Vác,aut.áll.  érkezik:  7.05, 
-4 sz. járatot megszüntetjük Romhány,vá.  indul: O 6.15, B.p.Újpest Városkapu . érkezik:   O 7.45. 
-6 sz. járatot megszüntetjük Romhány,vá.  indul:  6.30, B.p.Újpest Városkapu . érkezik:    8,00. 
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1306 Balassagyarmat-Nagykökényes-Hatvan autóbuszvonalon:  
- 6 sz. járat menetidő korrekció miatt Balassagyarmat, aut. áll.- ra 5 perccel korábban érkezik. 
Ennek megfelelően: Hatvan aut. áll. indul:  15.00, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  16.55. 
 
3072 Salgótarján-Szécsény-Pásztó autóbuszvonalon: 
(a vonalon menetidő korrekciót hajtottunk végre) 
-9 sz. járatot  5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény,aut.áll. indul:      O 7.35,  
Pásztó,vá.. érkezik:  O 8.44 
-11 sz. új járat  Hollókő,aut.vt. indul:   29 11.50,  Pásztó,vá. érkezik: 29  12.34 
-15 sz. járatot  5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Salgótarján,aut.áll. indul:    14.30,  
Szécsény, aut. áll. érkezik:  15.23 
-19 sz. járatot  megszüntetjük. (Szécsény, aut. áll indul:    15.30,  .Pásztó,vá. érkezik:  16.00 
-17 sz. járatot  20 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény,aut.áll. indul:   X 16.35,  
Pásztó,vá.. érkezik:  X 17.43 
-21 sz. járatot  30 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény,aut.áll. indul:     15  18.35,  
Felsőtold,faluház. érkezik:  15 19.06 
-24 sz. járatot  5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Nagylóc,f.szöv.  indul:       + 4.15,  
Salgótarján,aut.áll. érkezik: + 5.23 
-26 sz. járatot  5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Nagylóc,f.szöv.  indul:       O 4.15,  
Salgótarján,aut.áll. érkezik: O 5.23 
-22 sz. járatnál menetidő korrekciót hajtottunk végre, ennek megfelelően a járat  Hollókő.aut.vt..  indul:        + 9.00,  
Szécsény,aut.áll. érkezik: + 9.25 
-36 sz. új járat  Pásztó,vá. indul:   29  9.00,  Hollókő,aut.vt. érkezik: 29  9.44 
-10 sz. járatnál menetidő korrekciót hajtottunk ennek megfelelően a járat Pásztó,vá. indul:             11.10,  
Szécsény,aut. áll. érkezik:  12.25 
-18 sz. járatot  3 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Pásztó,vá. indul:             12.32,  
Szécsény,aut. áll. érkezik:  13.32 
-28 sz. járatnál menetidő korrekciót hajtottunk ennek megfelelően a járat Pásztó,vá. indul:     O 11.15,  Szécsény,aut. 
áll. érkezik: O 12.25 
-8 sz. járatot  5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Hollókő,aut.vt. indul:       + 12.00,  
Salgótarján,aut. áll. érkezik: + 13.22 
-12 sz. járatot  45 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Pásztó,vá. indul:            15 17.15,  
Szécsény,aut. áll. érkezik: 15  18.25 
-14 sz. járatot  5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Hollókő,aut.vt. indul:     20.00,  
Salgótarján,aut. áll. érkezik:   21.22 
-30 sz. járatot  5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Hollókő,aut.vt. indul:         20.00,  
Salgótarján,aut. áll. érkezik:   21.21 
 
3075 S.tarján-Nógrádmegyer-Szécsény autóbuszvonalon: 
 (a vonalon menetidő korrekciót hajtottunk végre) 
-3 sz. járatot  10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Salgótarján,aut.áll. indul:    5.35,  
Szécsény, aut. áll. érkezik:  6.45 
-7 sz. járatot  a „régi” úton a megyeháza felé közlekedtetjük,5 perccel korábban ennek megfelelően a járat 
Salgótarján,aut.áll. indul:     7.05,  Szécsény, aut. áll. érkezik:  7.55 
-11 sz. járatot  a „régi” úton a megyeháza felé , 25 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  
Salgótarján,aut.áll. indul:    8.35,  Szécsény, aut. áll. érkezik:  9.25 
-13 sz. járatot  a „régi” úton a megyeháza felé , 15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  
Salgótarján,aut.áll. indul:   X 10.35,  Szécsény, aut. áll. érkezik: X 11.25 
-17 sz. járatot  a „régi” úton a megyeháza felé , 15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  
Salgótarján,aut.áll. indul:   12.35,  Szécsény, aut. áll. érkezik:  13.25 
-23 sz. járatot   5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Salgótarján,aut.áll. indul:   14.05,  
Szécsény, aut. áll. érkezik:  14.55 
-27 sz. járatot   10 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Salgótarján,aut.áll. indul:   14.35,  
Szécsény, aut. áll. érkezik:  15.25 
-35 sz. járatot   5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Salgótarján,aut.áll. indul:   16.05,  
Szécsény, aut. áll. érkezik:  16.55 
-39 sz. járatot   5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Salgótarján,aut.áll. indul:   16.35,  
Szécsény, aut. áll. érkezik:  17.25 



-49 sz. járatot   10 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Salgótarján,aut.áll. indul:    20.35,  
Szécsény, aut. áll. érkezik:   21.25 
-16 sz. járatot   5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény, aut. áll. indul:   6.35,  
Salgótarján,aut.áll. érkezik:  7.25 
-20 sz. járatot   10 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény, aut. áll. indul:    7.35,  
Salgótarján,aut.áll. érkezik:   8.25 
-24 sz. járatot   15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény, aut. áll. indul:   X 8.35,  
Salgótarján,aut.áll. érkezik: X  9.25 
-26 sz. járatot   5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény, aut. áll. indul:   + 8.35,  
Salgótarján,aut.áll. érkezik: +  9.25 
-28 sz. járatot   35 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény, aut. áll. indul:   X 10.35,  
Salgótarján,aut.áll. érkezik: X  11.25 
-30 sz. járat közlekedési napjait iskolai előadási napokról munkanapokra kiterjesztjük,ennek megfelelően   a járat  
Szécsény, aut. áll. indul:     12.00,  Salgótarján,aut.áll. érkezik:   12.50 
-2 sz. járatot   5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény, aut. áll. indul:    14.35,  
Salgótarján,aut.áll. érkezik:    14.25 
-42 sz. járatot   5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény, aut. áll. indul:    15.05,  
Salgótarján,aut.áll. érkezik:   15.55 
-46 sz. járatot   15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény, aut. áll. indul:    16.35,  
Salgótarján,aut.áll. érkezik:   17.25 
-48 sz. járatot   15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény, aut. áll. indul:  17.35,  
Salgótarján,aut.áll. érkezik:   18.25 
 
3080 Salgótarján-Szécsény-Balassagyarmat autóbuszvonalon: 
Az 1010-es vonalcsoport új menetrendjével összefüggésben , Salgótarján-Balassagyarmat autóbuszvonal 
menetrendje a szécsényi és a balassagyarmati csatlakozások figyelembevételével lett kidolgozva. A vonalon ütemes 
menetrend került kialakításra. A vonal részletes menetrendjét a fenti időponttól érvényes MENETREND II. kiadás 
tartalmazza. 
 
3082 Salgótarján-Ludányhalászi-Szécsény autóbuszvonalon: 
(a vonalon menetidő korrekciót hajtottunk végre) 
-11 sz. járatot   Szécsény,aut.áll. érintése nélkül közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Salgótarján,aut.áll.  indul:  
  16.15, Ludányhalászi ,újtelep érkezik:   17.09 
-2 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Ludányhalászi ,újtelep indul:   4.10, 
Salgótarján,aut.áll.  érkezik:   5.25 
-8 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Nógrádszakál,aut.vt. indul:    12.05, 
Salgótarján,aut.áll.  érkezik:   13.24 
-6 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük,és munkaszüneti napokra korlátozzuk, ennek megfelelően a járat  
Ludányhalászi ,újtelep indul:  + 12.10, Salgótarján,aut.áll.  érkezik:   + 13.24 
-14 sz. új járat  Ludányhalászi ,újtelep indul:  O 12.10,( Pilinyen, át )  Salgótarján,aut.áll.  érkezik:       O 13.27 
-12 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Ludányhalászi ,újtelep indul:  + 20.10, 
Salgótarján,aut.áll.  érkezik:   + 21.24 
-10 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény,aut.áll. indul:  O 20.10, 
Salgótarján,aut.áll.  érkezik:   O 21.22 
 
3084 Salgótarján-Karancskeszi-Balassagyarmat autóbuszvonalon: 
(a vonalon menetidő korrekciót hajtottunk végre) 
-31 sz. járatot 15 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Litke,kultúrház. indul:     4.45, 
Szécsény,aut.áll.  érkezik:  5.25   
-3 sz. járatot 25 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Nógrádszakál,aut.vt. indul:    i 8.05, 
Szécsény,aut.áll.  érkezik: i 8.25   
-5 sz. járatot 3 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Ludányhalászi,újtelep indul:    ∆ 6.00, 
Szécsény,aut.áll.  érkezik: ∆ 6.20   
-7 sz. járatot 3 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Ludányhalászi,újtelep indul:     ▲ 6.00, 
Balassagyarmat,aut.áll.  érkezik: ▲ 6.50   
-55 sz. járatot 35 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Nógrádszakál, f.szöv. indul:    O10.00, 
Ludányhalászi,szoc.ott.  érkezik: O10.07   
-13 sz. járatot Nógrádszakál, f.szöv.-től közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Nógrádszakál,f.szöv. indul:    
10.05, Szécsény,aut.áll.  érkezik:  10.25 



-37 sz.  új járatot  Ludányhalászi,újtelep indul:      17.10, Szécsény,aut.áll.  érkezik: 17.25   
-10 sz. járat közlekedési napjait kiterjesztjük hétfőtől –szombatig ,és 35 perccel később közlekedtetjük, ennek 
megfelelően a járat  Szécsény,aut.áll.  indul:   X 9.35, Nógrádszakál,f.szöv. érkezik: X 9.55 
-69 sz. járatot megszüntetjük  Szécsény,aut.áll.  indul:    9.00, Ludányhalászi,újtelep érkezik:  9.20 
-33 sz. járatot 15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Ludányhalászi,újtelep indul:     +16.05, 
Szécsény,aut.áll.  érkezik: + 16.25   
-52 sz. járatot 20 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat    Szécsény,aut.áll.  indul:     8.35, 
Ipolytarnóc,aut.ford. érkezik:  9.14 
-30 sz. járatot 35 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat    Szécsény,aut.áll.  indul:    ▲10.35, 
Ludányhalászi,újtelep érkezik: ▲ 10.50 
-16 sz.  új járat  Szécsény,aut.áll.  indul:     O 11.10, Salgótarján,aut.áll. érkezik:O 12.25   
-14 sz. járat közlekedési napjait korlátozzuk hétfőtől –péntekig ,és 15 perccel később közlekedtetjük, ennek 
megfelelően a járat  Szécsény,aut.áll.  indul:     11.35, Salgótarján,aut.áll.  érkezik:  12.50 
-18 sz. járatot 8 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Ludányhalászi,Szent.I.út.  indul:    
+12.12, Salgótarján,aut.áll.  érkezik: +13.20 
-60 sz. járatot  5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény,aut.áll.  indul:     12.10, 
Salgótarján,aut.áll.  érkezik:  13.20 
-64 sz. járatot  5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény,aut.áll.  indul:     15.35, 
Salgótarján,aut.áll.  érkezik:  16.50 
-28 sz. járatot  5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat  Szécsény,aut.áll.  indul:    O 17.10, 
Salgótarján,aut.áll.  érkezik: O 18.25 
-44 sz. járat közlekedési napjait kiterjesztjük szabadnapok kivételével napontára, ennek megfelelően a járat  
Szécsény,aut.áll.  indul:   17.35, Ludányhalászi,újtelep érkezik:  17.55 
-48 sz. járat útvonalát módosítjuk, ennek megfelelően a járat  Szécsény,aut.áll.  indul:     23.10, Litke,kultúrház  
érkezik:  23.50 (Balassagyarmattól 3308-as vonalon közlekedik) 
 
3235 Pásztó-Ecseg-Bokor autóbuszvonalon: 
-37 sz. járatot 15 perccel később Garáb betéréssel közlekedtetjük. Pásztó,vá. indul:  16.45, Garáb,indul: 17.11, 
Bokor, Imaház érkezik:   17.35,   
 
3240 Pásztó-Csécse-Bokor autóbuszvonalon: 
-1 sz. járatot  Pásztó,vá. indul:  9.00, Felsőtold,faluház érkezik:   9.36,  közlekedési napjait  25 V.hó 2-től-VIII.hó 
31-ig munkanapokra korlátozzuk, ennek megfelelően a járat   Pásztó,vá. indul: 25  9.00, Felsőtold, faluház érkezik:   
25    9.36 
-10 sz. járatot  Felsőtold,faluház indul: 11.55, Pásztó,vá. érkezik:   12.30,  közlekedési napjait 25  V.hó 2-től-VIII.hó 
31-ig munkanapokra korlátozzuk, ennek megfelelően a járat   Felsőtold,faluház indul: 25  11.55, Pásztó,vá. érkezik:    
25   12.30 
 
3274 Vác-Tolmács-Rétság-Dejtár autóbuszvonalon: 
Új járatot helyezünk forgalomba az alábbi menetrend szerint: 
Vác, aut. áll. indul: ▲ 7.30, Rétság, Börzsöny vend. érkezik: ▲ 8.00. 
 
3259 Szécsénke-Nógrádkövesd-Galgaguta autóbuszvonalon: 
-7 sz. járatot 20 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Szécsénke, kultúrház indul:  12.10, Nógrádkövesd, iskola érkezik:  12.20. 
-6 sz. járatot 20 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Nógrádkövesd, vá. indul:  12.00, Szécsénke, kultúrház érkezik:  12.08. 
-20 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Nógrádkövesd, vá. indul:  15.30, Szécsénke, kultúrház érkezik:  15.38. 
 
3271 Romhány-Rétság-Nógrád-Berkenye autóbuszvonalon: 
- 5 sz. járat forgalmát (Romhány, vá. indul :  7.10, Rétság, Börzsöny vend. érkezik:  7.30) megszüntetjük, a járatot 
a 3329/15 sz. új járat pótolja. 
-7 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Romhány, vá. indul :  7.30, Rétság, Börzsöny 
vend. érkezik:  7.48. 
-25 sz. járatot 25 perccel korábban naponta közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Romhány, vá. indul :  11.05, Rétság, 
Börzsöny vend. érkezik: 11.23. 
-11 sz. járatot 25 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően Rétság, Börzsöny vend.. indul :  11.35, 
Rétság, Berkenye, Zrínyi út érkezik: 12.13. 



-13 sz. járatot 25 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Romhány, vá. indul :  12.05, Rétság, 
Börzsöny vend. érkezik:  12.23. 
-27 sz. járat forgalmát (Rétság, TDK indul:  13.30, Tolmács, vá. bej. út érkezik:  13.35) megszüntetjük, helyette az 
alábbi járatot közlekedtetjük: 
Romhány, vá. indul:  18.05, Berkenye, Zrínyi út érkezik:  19.14. 
-17 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Romhány, vá. indul :  16.05, Rétság, Börzsöny 
vend. érkezik:  16.23. 
-19 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Rétság, Börzsöny vend. indul: 
 16.35, Nógrád, vá. érkezik: 17.05. 
-21 sz. járat forgalmát szabad és munkaszüneti napokra korlátozzuk, a járatot 25 perccel korábban közlekedtetjük. 
Ennek megfelelően: Romhány, vá. indul:  17.05, Berkenye, Zrínyi út  
érkezik:  18,11. 
-32 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük az alábbi menetrend szerint: 
Diósjenő, vá. indul :  10.05, Romhány, vá. érkezik:  10.53. 
-4 sz. járatot 15 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Berkenye, Zrínyi út indul:  
 6.15, Romhány, vá. érkezik:  7.13. 
-30 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Berkenye, Zrínyi út indul:  
+ 7.10, Romhány, vá. érkezik: + 8.08. 
-10 sz. járat útvonalát Romhány, vá.-ig meghosszabbítjuk, a járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük.. Ennek 
megfelelően: 
 Diósjenő, vá. indul:  9.55, Rétság, Börzsöny vend. indul: 10.15, Romhány, vá. érkezik:  10.33. 
- 12 sz. járat forgalmát (Rétság, Börzsöny vend. indul: ▲ 11.05 Romhány, vá. érkezik: ▲ 11.40) megszüntetjük. A 
járat forgalmát a 3329/14 sz. járat pótolja. 
-26 sz. járatot 35 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően:  
Rétság, Börzsöny vend. indul: ▲ 11.35, Romhány, vá. érkezik: ▲ 11.53. 
-34 sz. járat forgalmát (Tolmács, vá. bej. út indul:  14.10 Rétság, TDK érkezik:  14.15) megszüntetjük. 
-16 sz. járatot 25 perccel később közlekedtetjük, közlekedési napjait tanszünetben munkanapokra korlátozzuk, mivel 
iskolai előadások napján a 3329/22 sz. új járatot közlekedtetjük. 
Ennek megfelelően: 
Rétság, Börzsöny vend. indul: ∆ 15.35, Romhány, vá. érkezik: ∆ 15.53. 
-18 sz. járat forgalmát megszüntetjük. A járatot 30 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Rétság, TDK indul:  16.30, Romhány, vá. érkezik:  16.53. 
-20 sz. járat útvonalát Berkenye, Zrínyi út megállóhelyig kiterjesztjük, közlekedési napjait szabad és munkaszüneti 
napokra korlátozzuk. Ennek megfelelően a járat: Berkenye, Zrínyi út indul:  15.45  
Rétság, Börzsöny vendéglő indul:  16.35, Romhány, vá. érkezik:  16.53. 
-12 járatszámmal munkanapokon az alábbi új járatot helyezzük forgalomba: 
Berkenye, Zrínyi út indul: 16.42, Rétság, Börzsöny vendéglő indul:  17.35, 
Romhány, vá. érkezik:  17.53. 
-22 sz. járatot 23 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Tolmács, vá. bej. út indul: 
  16.40, Rétság, Börzsöny vend. érkezik:  16.49. 
-24 sz. járat Diósjenő, vá. érintése nélkül közlekedik. Ennek megfelelően: Berkenye, Zrínyi út indul: 20.55, Rétság, 
Börzsöny vend. indul: 21.35, Romhány, vá. érkezik: 21.53. 
-2 sz. járat Diósjenő, vá. érintése nélkül közlekedik. Ennek megfelelően: Berkenye, Zrínyi út indul: 4.55, Rétság, 
Börzsöny vend. indul: 5.35, Romhány, vá. érkezik: 5.53. 
-9 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Romhány, vá. indul: 8.05, Rétság, Börzsöny vend. indul: 8.35, Diósjenő, vá. érkezik: 8.53. 
-15 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Romhány, vá. indul: 14.05, Rétság, Börzsöny, vend. indul: 14.30, Berkenye, Zrínyi út érkezik: 15.11. 
 
3286 [Nagyoroszi-] Bánk-Rétság-Tolmács autóbuszvonalon: 
- 17 sz. járatot 25 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Rétság, Börzsöny vend. indul:  16.30, 
Tolmács, vá. bej. út érkezik:   16.38. 
 
3294 Horpács-Nagyoroszi autóbuszvonalon: 
-7 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Horpács, Központ indul: X 10.10, 
Nagyoroszi, pataki elág. érkezik: X 10.22.  
 



3305 Balassagyarmat-Őrhalom-Hugyag autóbuszvonalon: 
-11 sz. járatot 20 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  12.05, Hugyag, aut. ford. érkezik:  12.23. 
 
3308 Balassagyarmat-Szésény autóbuszvonalon: 
-15 sz. járatot 20 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  9.05, Őrhalom, iskola érkezik:  9.50. 
-25 sz. járatot 25 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul: O 11.05, Csitár iskola érkezik: O 11.37. 
-51 sz.  új járat  Balassagyarmat, indul:   22.30,  Szécsény, aut. áll. érkezik:  23.09. 
- 7 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően:  
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  10.10, Szécsény, aut. áll. érkezik:  10.55. 
-19 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően:  
Balassagyarmat, aut. áll. indul: + 10.10, Csitár, iskola érkezik: + 10.42. 
-18 sz. járatot 15 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Csitár, iskola indul:  7.13, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:   7.50. 
-46 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Csitár, iskola indul:  17.00, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:   17.37. 
 
3312 Balassagyarmat-Szügy-Nógrádmarcal autóbuszvonalon: 
-4 sz. járatot 20 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Nógrádmarcal, kh. indul:  6.10, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  6.25. 
 
3314 Balassagyarmat-Galibapuszta autóbuszvonalon:  
-7 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul: 26 17.20, Galibapuszta érkezik: 26  17.383 
-6 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
17.20, Galibapuszta indul: 26  17.40, 3 Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: 26 17.58. 
 
3313 Szügy-Patvarc-Balassagyarmat-Rétság autóbuszvonalon: 
-4 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Rétság, Ten Cate Enbi kft. indul: 14.20, Szügy, nógrádmarcali elág. érkezik: 15.25. 
 
3315 Balassagyarmat-Herencsény-Pásztó autóbuszvonalon: 
-14 sz. járat menetidő korrekció miatt Balassagyarmat, aut. áll.-ra 5 perccel korábban érkezik. 
Ennek megfelelően: Pásztó, vá. indul: + 14.30, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: + 15.55.  
 
3318 Balassagyarmat-Csesztve-Magyarnándor-Herencsény autóbuszvonalon: 
-13 sz. járatot 25 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul: X 11.05, Csesztve, aut. ford. érkezik: X 11.27. 
-36 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Csesztve, aut. ford. indul:  15.28, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  15.50. 
 
3320 Balassagyarmat-Magyarnándor-Szandaváralja autóbuszvonalon: 
-5 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  9.05, Szandaváralja, sz. ib. érkezik:  9.55. 
-10 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
 Szandaváralja, sz. ib. indul:  9.55, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  11.00. 
-24 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Szandaváralja, sz. ib. indul: + 16.35, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: + 17.40. 
 
3326 Balassagyarmat-Bercel-/Nógrádkövesd/Nógrádsáp/ autóbuszvonalon: 
-5 sz. járatot 20 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  11.00, Nógrádkövesd, vá. érkezik:  12.00. 
-1 sz. járatot 20 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul: O 11.00, Galgaguta, vá. érkezik: O 12.00. 
-24 sz. járatot 15 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Nógrádkövesd, vá. indul : O 15.55, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: O 16.55. 
-11 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően:  
Balassagyarmat, aut. áll. indul: ▲  14.05, Bercel, vanyarci elág. érkezik: ▲ 14.55.  
 



3327 Becske-Romhány-Rétság autóbuszvonalon: 
-10 sz járatot 5 perccel később közlekedtetjük. . Ennek megfelelően: Rétság, TDK indul: 14.25, 
Becske nógrádkövesdi elág. érkezik: 15.22. 
 
3328 Balassagyarmat-Magyarnándor-Szente-Romhány autóbuszvonalon közlekedő járatok forgalmát 
megszüntetjük, valamennyi járatot a 3329 sz. menetrendi mezőben szerepeltetjük. 
A módosítás lehetővé teszi, a Balassagyarmatról, Szentéről, Romhányon át Rétságra közlekedő  közvetlen eljutási 
lehetőséget biztosító járatok, menetrendben történő feltüntetését. Ennek megfelelően az 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 14 és 16 
sz. járatok forgalmát megszüntetjük.  
  
3329 Balassagyarmat-Magyarnándor-/Szente/Kisecset/-Romhány-Rétság autóbuszvonalon: 
-7 sz. járatot menetidő korrekció miatt 3 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Magyarnándor, f.szöv. indul: 12.43, Rétság, TDK érkezik:13.30. 
-11 sz. járatot menetidő korrekció miatt 3 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Magyarnándor, f.szöv. indul: 20.43, Rétság, TDK érkezik:21.30. 
-8 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Rétság,TDK indul: 14.25, 
Magyarnándor, f.szöv. érkezik: 15.16. 
A vonalon az alábbi új járatokat helyezzük forgalomba: 
-15 sz. járat: Szente, aut. ford. indul :  6.45,  Rétság, Börzsöny vend. érkezik:  7.23. 
- 3  sz. járat: Balassagyarmat, aut. áll. indul:  11.00, Rétság, Börzsöny vend. érkezik:  12.10. 
- 9  sz. járat: Szente, aut. ford. indul: ▲ 12.15, Romhány, iskola érkezik: ▲ 12.27. 
- 5  sz. járat: Balassagyarmat, aut. áll. indul:  16.05, Rétság, Börzsöny vend. érkezik:  17.23. 
-13  sz. járat: Magyarnándor, f.szöv. indul: + 16.30, Romhány, vá. érkezik: + 16.55. 
-16  sz. járat: Romhány, sz, bolt indul:  4.15, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  5.15. 
- 6 sz.  járat: Rétság, Börzsöny vend. indul:  9.35, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  10.45. 
-14 sz.  járat: Rétság, Börzsöny vend. indul: ▲ 11.15, Szente, aut. ford. érkezik: ▲ 12.00. 
-10 sz.  járat: Rétság, Börzsöny vend. indul:   12.30, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  13.35. 
-20 sz.  járat: Romhány, iskola indul: ▲ 13.20,  Szente, aut. ford. érkezik: ▲ 13.45. 
-18 sz.  járat: Rétság, Börzsöny vend. indul:  19.35, Szente, aut. ford. érkezik:  20.11. 
-22 sz.  járat  Rétság, Börzsöny vend. indul: ▲ 15.35, Szente, aut. ford. érkezik: ▲ 16.13. 
-17 sz.  járat  Szente, aut. ford. indul:  ▲ 16.09, Romhány, sz. bolt érkezik: ▲ 16.20. 
 
3332 Balassagyarmat-Érsekvadkert-Romhány-Magyarnándor autóbuszvonalon: 
-9  sz. járat forgalmát munkanapokra korlátozzuk. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  10.00, Romhány, vá. érkezik:  10.40. 
-13-as járatszámmal szabadnapokon új járatot helyezünk forgalomba: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul: O 10.00, Romhány, vá. indul: O 10.40,  
Szente, aut. ford. érkezik: O 10.56. 
-3  sz. járat forgalmát szabadnapokon megszüntetjük. A járatot munkaszüneti napokon közlekedtetjük az alábbi 
menetrend szerint: 
Romhány, vá. indul: + 10.40, Szente, aut. ford. érkezik: + 10.56. 
A 13 és 3 sz. járatok csatlakoznak Romhány vasútállomáson a 3271/10 sz. járathoz. 
-19 sz. járatot 25 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően:  
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  11.25, Romhány, vá. érkezik:  12.05. 
-29 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Érsekvadkert, központ indul:  17.25, Szente, aut. ford. érkezik:  18.05. 
-7 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Érsekvadkert, központ indul: + 17.25, Magyarnándor, f.szöv. érkezik: + 18.05. 
-5-ös járatszámmal szabadnapokon új járatot helyezünk forgalomba az alábbi menetrend szerint: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul: O 18.10, Romhány, vá. érkezik: O 18.50. 
-11 sz. járatot 30 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Érsekvadkert, központ indul: X 19.25, Romhány, vá. érkezik: X 19.45. 
A járat munkanapokon Romhány, vá. megállóhelyen csatlakozik 3329/ 18 sz. járattal, mely Szente, aut. fordulóig 
közlekedik. 
-24 sz. járat közlekedési napjait munkanapokra is kiterjesztjük, a járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek 
megfelelően: Szente, aut. ford. indul: X 5.20,  Romhány, vá. indul: X 5.42, 
Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: X 6.20. A járat Romhány vasútállomáson csatlakozik az 5.44 órakor Vácon át 
Budapestre közlekedő járattal. 
-4  sz. járat útvonalát Szente, aut. ford.-Romhány, vá. viszonylatra korlátozzuk, a járatot 5 perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Szente, aut. ford. indul:  5.50  Romhány, vá.  



érkezik:  6.11. A járatot végző autóbusz Romhány, vá.-ról 6.14 órakor Rétság érintésével Vácig közlekedik. 
-12 sz. járat forgalmát szabadnapokon megszüntetjük. A járatot munkaszüneti napokon az alábbi menetrend szerint 
közlekedtetjük: 
Szente, aut. ford. indul: +  10.58,  Romhány, vá. érkezik: + 11.08. 
-20-as járatszámmal szabadnapokon új járatot helyezünk forgalomba az alábbi menetrend szerint: 
Szente, aut. ford. indul: O  10.58,  Romhány, vá. indul: O 11.10, 
Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: O 11.50. 
-16 sz. járat forgalmát munkanapokra korlátozzuk. Ennek megfelelően: Romhány, vá. indul: 12.10, 
Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  12.50. 
-38 sz. járat közlekedési napjait szabadnapokra is kiterjesztjük, a járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek 
megfelelően a járat: 
Romhány, vá. indul: X 18.15, Érsekvadkert, központ érkezik: X 18.35. 
-22 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Magyarnándor, f.szöv. indul:  14.50, Érsekvadkert, központ érkezik:  15.35. 
-26 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően:  
Magyarnándor, vá. bej. út indul: O 17.40, Romhány, vá. érkezik: O 18.12. 
 
3336 Balassagyarmat-Rétság-Felsőpetény autóbuszvonalon: 
-3 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: Balassagyarmat, aut. áll.  
indul:  16.10, Felsőpetény, bánya érkezik: 17.20. 
 
3340 Balassagyarmat – Érsekvadkert –Rétság autóbuszvonalon: 
-29  sz. járat forgalmát (Balassagyarmat, aut. áll. indul: 11.20, Rétság, Börzsöny, vend.  
érkezik:  11.50) megszüntetjük. 
-13 sz. járat forgalmát (Balassagyarmat, aut. áll. indul: O 11.30, Rétság, Börzsöny, vend.  
érkezik: O 12.15) megszüntetjük. 
-15 sz. járat forgalmát (Balassagyarmat, aut. áll. indul: X 17.10, Érsekvadkert, központ  
érkezik: X 17.30) megszüntetjük. 
-11-es járatszámmal az alábbi új járatot helyezzük forgalomba:  
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  18.10, Érsekvadkert, központ érkezik: 18.30. 
-10 sz. járat forgalmát (Rétság, Börzsöny vend. indul: ▲ 7.45, Balassagyarmat, aut. áll. 
érkezik: ▲ 8.30) megszüntetjük. 
-14 sz. járat forgalmát (Rétság, Börzsöny vend. indul:  X  9.22, Balassagyarmat, aut. áll. 
érkezik: X 10.10) megszüntetjük. 
-28 sz. járat forgalmát (Rétság, Börzsöny vend. indul: ▲ 15.12, Balassagyarmat, aut. áll. 
érkezik: ▲ 16.00) megszüntetjük. 
-26 sz. járat forgalmát (Rétság, Börzsöny vend. indul:  17.12, Balassagyarmat, aut. áll. 
érkezik:  17.50) megszüntetjük. 
 
3342 Balassagyarmat-/Dejtár/Ipolyvece/-Horpács-Rétság autóbuszvonalon: 
-12 sz. járatot 30 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Horpács, központ indul: ▲ 8.03, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: ▲ 8.30.  
-14 sz. járatot 13 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Rétság, Börzsöny vend. indul: X  9.35, Horpács, központ érkezik: X 10.10. 
-32 sz. járatot 22 perccel később közlekedtetjük, útvonalát Pusztaberki, sz. bolt megállóhelyig kiterjesztjük. Ennek 
megfelelően: 
Rétság, TDK indul:  17.35, Pusztaberki, sz. bolt érkezik:  17.57. 
 
3343 Balassagyarmat-/Nagyoroszi/Pusztaberki/ -Rétság autóbuszvonalon: 
-1 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Dejtár, Fő út indul: 5.00, Rétság, TDK érkezik: 5.30. 
-5 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll indul: 12.30, Rétság, TDK érkezik: 13.30. 
-8 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Rétság, TDK indul:  14.25, Balassagyarmat, aut. áll érkezik:  15.10 
-18 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Rétság, TDK indul:  14.25, Dejtár, Fő út érkezik:  14.55. 
-16 sz. járatot 20 perccel később közlekedtetjük Pusztaberki, sz. bolt megállóhelytől közlekedtetjük. Ennek 
megfelelően: 



Pusztaberki, sz. bolt indul:  17.57, Dejtár, Fő út érkezik:  18.24. 
 
3344 Balassagyarmat-Ipolyvece-Parassapuszta autóbuszvonalon: 
-7  sz. járat forgalmát (Balassagyarmat, aut. áll. indul:  11.50, Hont, Felszabadulás út 56. érkezik: 
  12.37) megszüntetjük, mivel a járatot 50 perccel korábban közlekedtetjük az alábbi menetrend szerint: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  11.00, Hont, Felszabadulás út 56. érkezik:  11.47. 
-11 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  17.00, Hont, Parassapuszta, oh. érkezik:  17.50. 
-2  sz. járatot Drégelypalánk, vá. helyett Parassapuszta, oh. megállóhelytől közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Parassapuszta, oh. indul:  4.35, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  5.25. 
-4  sz. járat forgalmát (Hont, Felszabadulás út 56. indul: ∆ 6.43, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: 
 ∆ 7.20) megszüntetjük, mivel a 3346/ 2 sz. járatot naponta Hont betéréssel közlekedtetjük. 
-8  sz. járatot 30 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Hont, Felszabadulás út 56. indul:  12.33, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  13.20. 
-12 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Parassapuszta, oh. indul:  17.50, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  18.40. 
 
3345 Balassagyarmat-Nagyoroszi-Rétság autóbuszvonalon: 
-33 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul: + 16.40, Rétság, Börzsöny vend. érkezik: + 17.25. 
-1  sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  17.00, Rétság, Börzsöny vend. érkezik:  17.55. 
-51 sz. járatot Érsekvadkert, központ betéréssel közlekedtetjük. A járat menetrendje az alábbiak szerint módosul: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul:  22.30, Dejár, Fő út indul:  22.46, Érsekvadkert, központ érkezik: 
  22.55, Patak, sz. bolt indul:  23.00,Rétság, Nagyoroszi, vá. érkezik:  23.13. 
-40 sz. járat forgalmát szabadnapokra is kiterjesztjük. Ennek megfellően: 
Rétság, Börzsöny vend. indul: X 7.40, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: X 8.30. 
-16 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Nagyoroszi pataki elág. indul: X 10.25, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: X 10.55. 
-18 sz. járatot 45 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Rétság, Börzsöny vend. indul: + 12.35, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: +13.30. 
-26 sz. járatot 25 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Nagyoroszi, vá. indul: + 16.25, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: + 17.00. 
-5-ös járatszámmal az alábbi új járatot helyezzük forgalomba: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul:   9.30, Rétság, Börzsöny vend. érkezik:  10.15. 
-17 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul: +  8.30, Rétság, Börzsöny vend. érkezik: + 9.25. 
-30 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Rétság, Börzsöny vend. indul:  16.35, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  17.20. 
-34 sz. járatot 35 perccel korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Rétság, Börzsöny vend. indul: +  18.35, Nagyoroszi, pataki elág. érkezik: + 18.53. 
 
3346 Balassagyarmat-/Drégelypalánk/Hont/-Rétság autóbuszvonalon:   
-1  sz. járatot 10 perccel korábban Hont betéréssel közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Ipolyvece, vá. bej. út indul: 4.45, Drégelypalánk, vá. indul: 4.55, Hont, Felszabadulás út 56. indul: 5.04, Rétság, TDK 
érkezik: 5.30. 
-9 sz. járat közlekedési napjait napontára kiterjesztjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul: 12.20, Ipolyvece, vá. bej. út indul: 12.45, Drégelypalánk, vá. indul: 12.55, Hont, 
Felszabadulás út 56. indul: 13.05, Rétság, TDK érkezik: 13.30. 
-3  sz. járat forgalmát (Balassagyarmat, aut. áll. indul:  12.30, Rétság, TDK érkezik:  13.30) megszüntetjük. 
-5  sz. járatot 10 perccel korábban Hont betéréssel közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Balassagyarmat, aut. áll. indul: 20.20,  Ipolyvece, vá. bej. út indul: 20.45, Drégelypalánk, vá. indul: 20.55, Hont, 
Felszabadulás út 56. indul: 21.05, Rétság, TDK érkezik: 21.30. 
-2 sz. járat közlekedési napjait napontára kiterjesztjük. Ennek megfelelően: 
Rétság, TDK indul: 6.20, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: 7.30 
-10 sz. járat forgalmát (Rétság, TDK indul: ∆  6.20, Hont, Felszabadulás út 56. érkezik: ∆  6.43) megszüntetjük. 
-12 sz járat forgalmát (Rétság, TDK indul:   6.20, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:  7.30) megszüntetjük. 
-4  sz. járatot 7 perccel később Hont betéréssel közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Rétság, TDK indul:  14.27, Hont, Felszabadulás út 56. indul:  14.55, Ipolyvece, vá. bej. út  



érkezik:  15.14. 
-8  sz. járatot 7 perccel később közlekedtetjük. Ennek megfelelően: 
Rétság, TDK indul:  14.27, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik:   15.37 
-16 sz. járatot Hont betéréssel közlekedtetjük munkanapok helyett naponta. Ennek megfelelően: 
Rétság, TDK indul: 22.20, Hont, Felszabadulás út 56. indul: 22,48, Ipolyvece, vá. bej. út  
érkezik: 23.07. 
-6  sz. járat forgalmát (Rétság, TDK indul:   22.20, Dejtár, ABC érkezik:   23.05) megszüntetjük. 
 
3355 Szécsény-Nagylóc-Hollókő autóbuszvonalon: (a vonalon menetidő korrekciót hajtottunk végre) 
-9 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:   X 6.35, 
Hollókő,aut.vt. érkezik: X 7.00 
-11 sz. járatot 15 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:  9.35, 
Hollókő,aut.vt. érkezik: 10.00 
-23 sz. járatot  5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:   O 11.35, 
Nagylóc,aut.vt. érkezik: O11.45 
-15 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:  12.35, 
Hollókő,aut.vt. érkezik: 13.00 
-17 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:  X13.35, 
Hollókő,aut.vt. érkezik: X14.00 
-19 sz. járatot 15 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:  +13.35, 
Hollókő,aut.vt. érkezik: +14.00 
-13 sz. új járat  Szécsény, aut. áll. indul:  15.35, Hollókő,aut.vt. érkezik:  16.00 
-27 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:   17.35, 
Hollókő,aut.vt. érkezik:  18.00 
-25 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:  O 18.35, 
Hollókő,aut.vt. érkezik: O 19.00 
-29 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:   18.35, 
Hollókő,aut.vt. érkezik:  19.00 
-6 sz. járatot  5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Nagylóc,aut.vt. indul:           + 6.10, 
Szécsény, aut. áll. érkezik: +6.25 
-8 sz. járatot  20 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Nagylóc,aut.vt. indul:       6.15, 
Szécsény, aut. áll. érkezik:  6.25 
-10 sz. járatot  10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Hollókő,aut.vt. indul:     X  7.00, 
Szécsény, aut. áll. érkezik: X 7.30 
-12 sz. járatot  10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Hollókő,aut.vt. indul:     +  7.55, 
Szécsény, aut. áll. érkezik: + 8.25 
-14 sz. járatot  30 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Hollókő,aut.vt. indul:    X 10.00, 
Szécsény, aut. áll. érkezik: X11.00 
-22 sz. járatot  10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Hollókő,aut.vt. indul:  13.00, 
Szécsény, aut. áll. érkezik:  13.25 
-24 sz. járatot  5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Hollókő,aut.vt. indul:      X 14.00, 
Szécsény, aut. áll. érkezik: X 14.25 
-26 sz. járatot  5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Hollókő,aut.vt. indul:       15.00, 
Szécsény, aut. áll. érkezik:  15.25 
-2 sz. járatot  5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Hollókő,aut.vt. indul:            + 16.05, 
Nagylóc,f.szöv. érkezik: + 16.18 
-32 sz. járatot  5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Hollókő,aut.vt. indul:          18.00, 
Szécsény, aut. áll. érkezik:  18.25 
 
3360 Szécsény-Rimóc autóbuszvonalon: 
-1 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:      X 5.55, 
Rimóc,aut.f. érkezik: X 6.10 
-3 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:       6.35, 
Rimóc,aut.f. érkezik:  6.50 
-7 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:     7.35, 
Rimóc,aut.f. érkezik:   7.50 
-11 sz. járatot 15 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul: X 9.35, 
Rimóc,aut.f. érkezik: X 9.50 



-13 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:  11.35, 
Rimóc,aut.f. érkezik:  11.50 
-15 sz. járatot 15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:     13.35, 
Rimóc,aut.f. érkezik:  13.50 
-9 sz. járatot 5 perccel  korábban, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:+ 13.35, Rimóc,aut.f. érkezik: 
 + 13.50 
-17 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul: 13.35, 
Rimóc,aut.f. érkezik: 13.50 
-37 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul: ▲14.05, 
Rimóc,aut.f. érkezik: ▲14.20 
-19 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:      14.35, 
Rimóc,aut.f. érkezik:  14.50 
-21 sz. járatot 15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:    X 15.35, 
Rimóc,aut.f. érkezik: X 15.50 
-2 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Rimóc,aut.f. indul:  5.10, Szécsény, aut. 
áll. érkezik:  5.25 
-4 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Rimóc,aut.f. indul: X  6.10, Szécsény, aut. 
áll. érkezik:X 6.25 
-6 sz. járatot 35 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Rimóc,aut.f. indul:  7.10, Szécsény, aut. 
áll. érkezik:  7.25 
-10 sz. járatot 30 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Rimóc,aut.f. indul:O  8.10, Szécsény, aut. 
áll. érkezik: O8.25 
-20 sz. járatot 15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Rimóc,aut.f. indul:             13.50, 
Szécsény, aut. áll. érkezik:  14.05 
-12 sz. járatot 15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Rimóc,aut.f. indul:            O 14.10, 
Szécsény, aut. áll. érkezik:O 14.25 
-32 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Rimóc,aut.f. indul:  ▲14.20, Szécsény, aut. 
áll. érkezik: ▲ 14.35 
-22 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Rimóc,aut.f. indul:  14.50, Szécsény, aut. 
áll. érkezik:  15.05 
-26 sz. járatot 25 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Rimóc,aut.f. indul:             17.10, 
Szécsény, aut. áll. érkezik:  17.25 
 
3365 Szécsény-Varsány-Nógrádsipek autóbuszvonalon: 
-1 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:  5.35, 
Varsány,iskola érkezik:  5.45 
-41 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul: X 6.35, 
Nógrádsipek,aut.f. érkezik: X 6.55 
-7 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:     + 7.35, 
Nógrádsipek,aut.f. érkezik: + 8.00 
-9 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:      X 7.35, 
Nógrádsipek,aut.f. érkezik: X 8.00 
-13 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:     + 11.35, 
Nógrádsipek,aut.f. érkezik: + 12.00 
-23 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul:  ▲14.35, 
Varsány,iskola érkezik: ▲ 14.45 
-39 sz. járatot 15 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Szécsény, aut. áll. indul: + 20.35, 
Nógrádsipek,aut.f. érkezik: + 21.00 
-4 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Nógrádsipek,aut.f indul: O 4.50, 
Szécsény, aut. áll.. érkezik: O 5.25 
-44 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Varsány,iskola indul:      5.15, 
Szécsény, aut. áll.. érkezik:  5.25 
-2 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Nógrádsipek,aut.f indul:  5.00, 
Szécsény, aut. áll.. érkezik:  5.25 
-8 sz. járatot 10 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Varsány,iskola indul:           6.15, 
Szécsény, aut. áll.. érkezik:  6.25 
-30 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Nógrádsipek,aut.f  indul:  X 7.00, 
Szécsény, aut. áll.. érkezik: X 7.25 



-14 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Nógrádsipek,aut.f indul:  8.00, 
Szécsény, aut. áll.. érkezik: 8.25 
-16 sz. járatot 15 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Nógrádsipek,aut.f indul:      X 12.00, 
Szécsény, aut. áll. érkezik: X 12.25 
-20 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Nógrádsipek,aut.f indul:      X 13.00, 
Szécsény, aut. áll. érkezik: X 13.25 
-22 sz. járatot 10 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Varsány, indul:      i 13.45, Szécsény, 
aut. áll.. érkezik: i 13.55 
-26 sz. járatot 5 perccel korábban közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Nógrádsipek,aut.f indul:  X 15.00, 
Szécsény, aut. áll.. érkezik: X 15.25 
-34 sz. járatot 5 perccel később közlekedtetjük, ennek megfelelően a járat Nógrádsipek,aut.f indul:       19.00, 
Szécsény, aut. áll.. érkezik:  19.25 
 
 
 
 

Jelmagyarázat: 
 = naponta 
 = munkanapokon 
X = hétfőtől – szombatig 
 = szabadnapok kivételével naponta 
▲ = iskolai előadások napján 
∆ = tanszünetben munkanapokon 
 = szabad és munkaszüneti napokon 
O = szabadnapokon 
+ = munkaszüneti napokon 
15 = a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti napokon 
25 = V. hó 2-től-VIII.hó 31-ig munkanapokon 
26 = nyári tanszünetben munkanapokon 
29 = IX. hó 1-től V. hó 1-ig munkanapokon 

 
 
Salgótarján, 2011. június 8. 
 

Nógrád Volán Zrt. 
Salgótarján 


