
                 

 
É R T E S Í T É S 

a Hivatalos Autóbusz Menetrend 3 sz. kötetéhez 
 

Érvényes: 2010. augusztus 28-tól. 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a menetrendben meghirdetett járatok 
közlekedésében az alábbi módosításokat léptetjük életbe: 

 
- Forgalmi rend változás a fenti időponttól, hogy az 
 
  1010 Budapest-Balassagyarmat-Szécsény-Salgótarján 
  1011 Budapest-Balassagyarmat-Szécsény-Litke 
  1012 Budapest-Nógrádmegyer-Salgótarján 
  1013 Érsekvadkert-Romhány-Bánk-Vác-Budapest 
 
távolsági autóbusz vonalakon közlekedő járatok a Budapest, Árpád-híd aut. áll. helyett Újpest-Városkaputól 
indulnak, illetve oda érkeznek. Valamennyi járat a korábbi indulási-érkezési időponthoz képest Újpest-
Városkaputól 5 perccel később indul, illetve oda 5 perccel korábban érkezik. 
 

 
3024 Salgótarján - Bárna autóbuszvonalon: 
- 30 sz. járatot (Bárna, aut. ford. indul: ∅15.10, Salgótarján, aut. áll. érkezik: ∅15.40) 5 perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 
 Bárna, aut. ford. indul: ∅15.05,  Salgótarján, aut. áll. érkezik: ∅15.35 
 
3075 Salgótarján – Nógrádmegyer - Szécsény autóbuszvonalon: 
- 42 sz. járat (Szécsény, aut. áll. indul: 15.00, Salgótarján, aut. áll. érkezik: 15.55) közlekedési napjait 
munkanapokra korlátozzuk. Ennek megfelelően a járat menetrendje munkanapokon változatlan: 

Szécsény, aut. áll. indul: ⊗15.00 , Salgótarján, aut. áll. érkezik: ⊗ 15.55 
  
A járatot szabad és munkaszüneti napokon 20 perccel korábban közlekedtetjük.  
Ennek megfelelően a 2 számú új járat: 

Szécsény, aut. áll. indul: ⊕ 14.40 , Salgótarján, aut. áll. érkezik: ⊕ 15.35 
 
3084 Salgótarján – Karancskeszi - Balassagyarmat autóbuszvonalon: 
- 24 sz. járatot (Balassagyarmat, aut. áll. indul: + 12.45, (Litkén át) Salgótarján, aut. áll. érkezik: + 14.45)  
15 perccel korábban közlekedtetjük, Szécsény, aut. áll-on a tartózkodási idejét 5 perccel csökkentjük. 
Ennek megfelelően a járat: 

Balassagyarmat, aut. áll. indul:  + 12.30, Szécsény, aut. áll. indul:       +  13.03 
Egyházasgerge, posta  indul:    + 13.50,  Salgótarján, aut. áll. érkezik: +  14.25 

 
- 28 sz. járatot (Szécsény, aut. áll. indul: O 17.00, Salgótarján, aut. áll. érkezik: O 18.15) 5 perccel később 
közlekedtetjük, menetidejét Litke - Salgótarján között 5 perccel növeljük. Ennek megfelelően a járat: 
  Szécsény, aut. áll. indul:  O 17.05, Salgótarján, aut. áll. érkezik: O 18.25 
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3090 Salgótarján – Karancskeszi - Ipolytarnóc autóbuszvonalon: 
- 76 sz. járatot (Ipolytarnóc, aut. ford. indul: + 14.50, Salgótarján, aut. áll. érkezik: + 15.40) 15 perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 

Ipolytarnóc, aut. ford. indul: + 14.35, Salgótarján, aut. áll. érkezik: + 15.25 
 

- 86 sz. járatot (Ipolytarnóc, aut. ford. indul: + 16.50, Salgótarján, aut. áll. érkezik: + 17.40) 15 perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 

 Ipolytarnóc, aut. ford. indul: + 16.35,   Salgótarján, aut. áll. érkezik: + 17.25 
 
67 sz. járatot (Salgótarján, aut. áll. indul: + 16.00, Ipolytarnóc, aut. ford. érkezik: + 16.50) 25 perccel korábban 
közlekedtetjük. 
Ennek megfelelően a járat: 

Salgótarján, aut. áll. indul: + 15.35,  Ipolytarnóc, aut. ford. érkezik: + 16.25 
 
3092 Salgótarján - Etes autóbuszvonalon: 
- 48 sz. járatot (Etes, Amália telep indul: ⊗ 15.10, Salgótarján, aut. áll. érkezik: ⊗ 15.40) 5perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 

Etes, Amália telep indul ⊗15.05,  Salgótarján, aut. áll. érkezik: ⊗ 15.35 
 
- 52 sz. járatot (Etes, Amália telep indul: ⊕ 15.20, Salgótarján, aut. áll. érkezik: ⊕ 15.50) 15 perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 

Etes, Amália telep indul: ⊕15.05,  Salgótarján, aut. áll. érkezik: ⊕ 15.35 
 
- 55 sz. járatot (Salgótarján, aut. áll. indul: ⊕ 16.40, Etes, Amália telep érkezik ⊕ 17.10) 10 perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 

Salgótarján, aut. áll. indul: ⊕ 16.30,  Etes, Amália telep érkezik ⊕ 17.00 
 
- 53 sz. járatot (Salgótarján, aut. áll. indul: ⊗ 16.40, Etes, Amália telep érkezik ⊗ 17.10) 10 perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 

Salgótarján, aut. áll. indul: ⊗ 16.30,  Etes, Amália telep érkezik ⊗ 17.00 
 

- 80 sz. járatot (Etes, Amália telep indul: 17.10, Salgótarján, aut. áll. érkezik:  17.40) 10 perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 

Etes, Amália telep indul: 17.00,   Salgótarján, aut. áll. érkezik:  17.30 
 
3094 Salgótarján – Karancsberény autóbuszvonalon: 
 - 28 sz. járatot (Karancsberény,újtelep indul: ⊕ 15.10, Salgótarján, aut. áll. érkezik: ⊕ 15.35) 10 perccel 
korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 
  Karancsberény,újtelep indul: ⊕ 15.00,   Salgótarján, aut. áll. érkezik: ⊕ 15.25 
 
- 48 sz. járatot (Karancsberény,újtelep indul: ⊕ 17.15, Salgótarján, aut. áll. érkezik: ⊕ 17.40) 15 perccel 
korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 
  Karancsberény,újtelep indul: ⊕ 17.00,   Salgótarján, aut. áll. érkezik: ⊕ 17.25 
 
- 33 sz. járatot (Salgótarján, aut. áll. indul: ⊕ 16.45, Karancsberény,újtelep érkezik: ⊕ 17.10) 15 perccel 
korábban közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 
  Salgótarján, aut. áll. indul: ⊕ 16.30,   Karancsberény,újtelep érkezik: ⊕ 16.55 
 
3108 Bátonyterenye – Kazár – Mátraszele autóbuszvonalon: 
 
- 13 sz. járatot (Kisterenye, vá. indul: ⊗ 14.55, Mátraszele, kh. érkezik: ⊗ 15.25) 8 perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 

Kisterenye, vá. indul: ⊗ 14.47,   Mátraszele, kh. érkezik: ⊗ 15.17 
A módosítás csatlakozást biztosít Mátraszelén az Egerbe 15.22 órakor közlekedő 1352/14 sz. járathoz.  
 
3305 Balassagyarmat-Őrhalom-Hugyag autóbuszvonalon 
- 7 sz. járatot (Balassagyarmat, aut. áll. indul: ▲  7.05, Hugyag, aut. ford. érkezik: ▲  7.23) 5 perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 

 Balassagyarmat, aut. áll. indul: ▲  7.00, Hugyag, aut. ford. érkezik: ▲  7.18 
 

- 8 sz. járatot (Hugyag, aut. ford. indul: ▲ 7.35, Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: ▲  7.53) 15 perccel korábban 
közlekedtetjük. Ennek megfelelően a járat: 

 Hugyag, aut. ford. indul:  ▲ 7.20,  Balassagyarmat, aut. áll. érkezik: ▲  7.40 
 



 3
 
3332 B.gyarmat-É.vadkert-Romhány-Magyarnándor autóbuszvonalon: 

 
- 18 sz. járat (Szente, aut. ford. indul: ▲ 13.50, Romhány, vá. érkezik: ▲ 14.05) útvonalát Érsekvadkert, 
központ megállóhelyig kiterjesztjük. Ennek megfelelően a járat: 
 

  Szente, aut. ford.   indul:   ▲ 13.50 
  Romhány, vá.        indul:   ▲ 14.06 

Érsekvadkert, központ  érkezik:   ▲ 14.25 
 
3342 Balassagyarmat-/Dejtár/Ipolyvece/-Horpács-Rétság autóbuszvonalon: 

 
- Új járatokat helyezünk forgalomba: 

- 10 sz. járat :  
  

Érsekvadkert, központ indul: ▲ 14.25,  Ipolyvece, vá. bej út érkezik: ▲ 14.47 
 

- 11 sz. járat: 
 

Ipolyvece, vá. bej út indul: ▲ 14.48, Érsekvadkert, központ érkezik: ▲ 15.10 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
Jelmagyarázat: 

 = naponta 
⊗ = munkanapokon 
∅ = szabadnap kivételével naponta 
▲ = Iskolai előadások napján 
⊕ = szabad és munkaszüneti napokon 
O = szabadnapokon 
+ = munkaszüneti napokon 

 
 
Salgótarján, 2010. augusztus 18. 
 
 
 
 
 
         NÓGRÁD VOLÁN Zrt. 
             SALGÓTARJÁN 
 


