
 

 

Összefoglaló a kiskörei Tisza-híd felújítása miatt szükséges  
menetrend módosításokról 

 

A műtárgy felújítása a forgalom teljes kizárása mellett 2018. június 16-ai kezdettel, előreláthatólag kb. 5 

hónapot vesz majd igénybe. A Magyar Közút a forgalom számára a terelő utat Tiszafüreden át jelölte ki, 
azonban a közforgalmú közlekedés fenntartására az érintett felekkel több alkalommal történt egyeztetések 
eredményeként az alábbi két verzió került kidolgozásra. 
 

A verzió: 
Ø amennyiben a Tisza folyó vízállása lehetővé teszi, a Közép-Tisza-Vízügyi Igazgatóság engedélyével a 

Kiskörei Erőmű hídján az odavezető fővédvonal szakasz igénybevételével biztosítható az eljutási 

lehetőség Kisköre és Abádszalók között. A rendelkezésre álló infrastruktúra (védműn történő 

közlekedés) adottságai miatt az útvonalon csak midibuszok közlekednek. 

 
 

 

B verzió: 
Ø amennyiben a Tisza folyó magas vízállása (3. fokú készültség esetén) miatt ez útszakasz is lezárásra 

kerül, akkor az eljutási lehetőség Tiszafüreden át biztosítható. 
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Vasúti közlekedés: 

A 102. sz. (Kál-Kápolna – Kisújszállás) vonalon 12 db személyvonat közlekedik, melyet a MÁV-START Zrt. a 

vágányzári technológiája szerint Kál-Kápolna és Kisköre között, illetve Abádszalók és Kisújszállás között 
közlekedtet, kismértékben változó időpontokban. Kisköre vasútállomás és Abádszalók vasútállomás között 
1, illetve 2 db 18-20 fő befogadására alkalmas midibusz pótolja a vonatokat.  
A kora reggeli időszakban Kunhegyes-Abádszalók, valamint Abádszalók-Kisújszállás között egy vonatpár 
helyett egy 45 fős autóbusz közlekedik. A vonatpótló járatokat a VOLÁNBUSZ Zrt. alvállalkozó bevonásával 
fogja végezni. A MÁV-START Zrt. részletes menetrendjét külön mellékletként csatoltuk. 
 

Autóbusz közlekedés: 
A hídon jelenleg 22 db járat közlekedik át, valamennyi országos besorolású (távolsági) járat. A járatok 
üzemeltetésére vonatkozó szabályozások miatt valamennyi járat esetében útvonal módosítás és menetidő 
korrekció szükséges, melyekre az érintett szolgáltatókkal történt egyeztetések alapján a következők szerint 
kerül sor: 

· A VOLÁNBUSZ Zrt. (alvállalkozója) által üzemeltetett 1068 számú Budapest (indul 7:15) – Gyöngyös – 

Heves – Poroszló – Tiszafüred (visszaindul 12:50) autóbuszvonal járatai módosított útvonalon 

Budapest – Gyöngyös – M3 autópálya – Tiszafüred – Abádszalók viszonylaton közlekednek, így nem 

érintik Heves és Kisköre térségét: 

Ø az 1 sz. járat Bp. Stadion aut. pu. indul 7:15 óra (változatlanul), Tiszafüred aut. áll. érkezik 9:45 óra, 

majd Abádszalók aut. áll. érkezik 10:20 óra; 

Ø a 4 sz. járat Abádszalók aut. áll. indul 13:20 óra, Tiszafüred aut. áll. indul 14:00 óra, majd Bp. 

Stadion aut. pu. érkezik 16:25 óra.  

A tervezett módosítással a nyári időszakban a Tisza-tó elérhetősége javul. A jelenleg közlekedő 
járatpártól kismértékben eltérő időfekvésében a KMKK Zrt. járatokat közlekedtet Gyöngyös (8:00) – 

Heves (8:55) – Kisköre (9:37), illetve Heves (14:20) – Gyöngyös (15:10) viszonylatban, ezáltal a 
Budapest – Heves közötti eljutási lehetőség gyöngyösi átszállással továbbra is biztosított marad. 
Kisköre-Poroszló viszonylatban a közel azonos időben jelenleg is közlekedő járatok biztosítják az 
utazási lehetőségeket. 
 

· A VOLÁNBUSZ Zrt. (alvállalkozója) által üzemeltetett 1069 számú Budapest – Gyöngyös – Heves – 

Abádszalók – Tiszafüred vonal járatai Budapest és Kisköre között változatlan menetrend szerint, 

azonban Abádszalók érintése nélkül, Kisköre – Tiszanána – Poroszló – Tiszafüred útvonalon 

közlekednek: 

Ø a 2 sz. járat Tiszafüred aut. áll. indul 5:30 óra, Kisköre Erőmű indul 6:21 óra, majd Bp. Stadion aut. 

pu. érkezik 9:25 óra; 

Ø az 1 sz. járat Bp. Stadion aut. pu. indul 16:15 óra, Kisköre Erőmű érkezik 19:08 óra, majd Tiszafüred 

aut. áll. érkezik 20:00 óra. 

Tiszafüred és Abádszalók között a járatok időfekvésében a KMKK Zrt. regionális (helyközi) járatai, míg 
Abádszalók és Kisköre között midibuszok átszállási lehetőségekkel biztosítják az eljutást. 
 

· 1075 számú Budapest – Jászberény – Heves – Abádszalók – Tiszafüred vonal járatai Budapest és 

Kisköre között továbbra is változatlan menetrend szerint közlekednek. 

A VOLÁNBUSZ Zrt. jártpárja útvonal módosítással Kiskörét követően Tiszanána – Poroszló – 

Tiszafüred útirányon át közlekedik, Abádszalókot nem érinti: 
Ø a 3 sz. járat Bp. Stadion aut. pu. indul 7:45 óra, Kisköre Erőmű érkezik 10:40 óra, majd Tiszafüred 

aut. áll. érkezik 11:40 óra; 

Ø a 8 sz. járat Tiszafüred aut. áll. indul 14:15 óra, Kisköre Erőmű indul 15:06 óra, majd Bp. Stadion aut. 

pu. érkezik 18:25 óra. 

A KMKK Zrt. járatpárja csak Kisköre és Budapest relációban közlekedik: 
Ø a 108 sz. járat naponta Kisköre Erőmű indul 7:51 óra, Bp. Stadion aut. pu. érkezik 11:15 óra; 

Ø a 115 sz. járat munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfő-szombat) Bp. Stadion aut. pu. indul 

12:45 óra, Kisköre Erőmű érkezik 16:14 óra; 
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Ø a 117 sz. járat munkaszüneti napokon (vasárnap) Bp. Stadion aut. pu. indul 15:00 óra, Kisköre 

Erőmű érkezik 18:29 óra. 

Tiszafüred és Abádszalók között regionális (helyközi) járatok, míg Abádszalók és Kisköre között a 
midibuszok átszállási lehetőségekkel biztosítják az eljutási lehetőségeket.  
 

· 1346 számú Eger – Békéscsaba vonal járatai Abádszalók és Békéscsaba között továbbra is változatlan 

menetrend szerint közlekednek, Abádszalók és Eger között azonban módosított útvonalon, Kisköre 

érintése nélkül, Tiszafüreden át közlekednek.  

A KMKK Zrt. által naponta közlekedtetett járatai: 
Ø az 1 sz. járat Eger aut. áll. indul 6:00 óra, Tiszafüred aut. áll. indul 7:10 óra, Abádszalók aut. áll. indul 

7:39 óra, majd Békéscsaba aut. áll. érkezik 10:30 óra; 

Ø a 4 sz. járat Békéscsaba aut. áll. indul 15:50 óra, Abádszalók aut. áll. érkezik 18:26 óra, Tiszafüred 

aut. áll. érkezik 18:57 óra, majd Eger aut. áll. érkezik 20:10 óra. 

A DAKK Zrt. által naponta közlekedtetett járatai: 
Ø a 2 sz. járat Békéscsaba aut. áll. indul 6:15 óra, Abádszalók aut. áll. érkezik 9:09 óra, Tiszafüred aut. 

áll. érkezik 9:38 óra, majd Eger aut. áll. érkezik 10:45 óra; 

Ø az 3 sz. járat Eger aut. áll. indul 15:00 óra, Tiszafüred aut. áll. indul 16:03 óra, Abádszalók aut. áll. 

indul 16:32 óra, majd Békéscsaba aut. áll. érkezik 19:20 óra. 

Az iskolaidőszakban péntekenként és vasárnaponként közlekedő járatok menetrendje is módosul. 
Füzesabony és Kisköre között szakaszosan, a már meglévő járatok kínálatával, valamint Kisköre és 
Kömlő között új járatok forgalomba helyezésével a KMKK Zrt. pótolja az eljutási lehetőségeket, 

miközben Abádszalók és Kisköre között a midibuszok átszállásokkal biztosítják az utazásokat. 
 

· A kiskörei hídon Debrecenbe közlekedő gyöngyösi és jászberényi járatok menetrendje az alábbiak 

szerint módosul:  

A KMKK Zrt. által üzemeltetett 1443 számú, Debrecen – Heves – Jászberény autóbuszvonal járatpárja 

Jászberény és Kisköre, illetve Abádszalók és Debrecen között közlekedik.  

Az 1444 számú Debrecen – Karcag – Heves – Gyöngyös autóbuszvonal járatait közel azonos 

időfekvésben (minimális eltérésekkel) Debrecen és Abádszalók között az ÉMKK Zrt., míg Kisköre és 

Gyöngyös között a KMKK Zrt. közlekedteti. Kisköre Erőmű és Abádszalók, autóbusz állomás között 

midibuszok szállítják az átutazókat.  

A járatok új, ideiglenes menetrendjét az alábbi táblázat szemlélteti: 

 
 

A fent említett járatok útvonal módosítása következtében Kisköre és Abádszalók között midibuszos 
szolgáltatás biztosítja az eljutásokat úgy, hogy az országos járatokra, járatokról mind Kiskörén, mind 
Abádszalókon átszállással válik lehetővé a továbbutazás. A csatlakozások teljesülése érdekében az érintett 
járatok számára – a menetrendben biztosított csatlakozási időn túl – további várakozási időt írnak elő a 
szolgáltatók. A midibuszok menetrendjét tartalmazó tájékoztatót külön mellékletként csatoltuk. 

 

Készítette: KTI Nonprofit Kft. Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatósága, 2018. május 31. 

7:25 13:50 14:25 Debrecen, aut. áll. 10:50 12:24 18:45

9:48 16:09 16:58 Abádszalók, aut. áll. 8:13 10:05 16:25

9:50 16:10 17:05 Abádszalók, aut. áll.v 8:07 10:02 16:00

10:12 16:32 17:27 Kisköre, Erőműv 7:45 9:40 15:38

10:15 16:35 x17:31 +18:31 Kisköre, Erőmű 7:39 9:37 15:37

11:50 18:10 S S Gyöngyös, aut. áll. S 8:00 14:00

x19:04 +20:04 Jászberény, aut. áll. 6:10

Jelmagyarázat: x munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfő-szombat),

+ munkaszüneti napokon (vasárnap)


