HIRDETMÉNY
Tisztelt Utazóközönség!
A 2009/2010. évi menetrend bevezetésnek el készítéseként az idei évben is megszervezésre kerülnek kistérségi szint

menetrendi értekezletek a

Volán társaságok, MÁV-Start Zrt., az önkormányzatok és a Regionális Közlekedésszervezési Iroda részvételével. Szeretnénk az Önök kistérségében
is összegy jteni azokat a menetrendi észrevételeket, amelyek a vasúti és autóbuszos közlekedés színvonalának emelését, a vonzóbb közösségi
közlekedést szolgálják.
Ezúton értesítjük Önöket, hogy irodánk munkatársai március 10-én Rétság Polgármesteri Hivatalában 12-18 óráig fogadóórát tartanak. Ez
id alatt személyesen is megtehetik észrevételeiket.
Rétsági Kistérség közlekedése

Vonatközlekedés:
A Rétsági kistérség 25 települése közül 5 településen van vasúti összeköttetés. Mind az 5 település a 75-ös számú vasútvonal mentén helyezkedik
el. Ezen települések lakosai számára megfelel eljutás biztosított a f városba.

Vonal
75 Vác Balassagyarmat

Közleked vonatok
mennyisége
(db/munkanap)
2007/2008 2008/2009
24

26

Közlekedési rend
2007/2008

2008/2009

nem ütemes nem ütemes

A vasúti közlekedésben bekövetkezett változások 2008-ban:
Vác – Diósjen között munkanapokon új vonat közlekedik, (Vác ind.: 1036)
Diósjen – Vác között munkanapokon új vonat közlekedik, (Diósjen ind.: 1136)

Autóbusz-közlekedés

A településeket 3 távolsági és 32 helyközi vonal látja el. A távolsági járatoknak a
kistérségi székhely és megyeszékhely összekötésében van szerepük. A helyközi járatok a
kistérség településeit kötik össze a kistérségi székhellyel, a szomszédos kistérségi
központokkal, valamint a megyeszékhellyel.

A autóbusz-közlekedésben bekövetkezett változások 2008. december 14-t l:

Vonalszám
1010
3259
3271
3326
3343

Viszonylat

Változás

A 7.20, 8.20, 15.10 és 18.15 órakor induló járatok Pusztaberki elágazás megállóhelyen
megállnak.
A munkanapokon 15.28 órakor induló járat 5 perccel kés bb közlekedik. A munkaszüneti
Szécsénke-Nógrádkövesd-Galgaguta
napokon 18.35 órakor induló járat 15 perccel kés bb közlekedik.
A 11.50 órakor induló járat 10 perccel kés bb közlekedik. A 17.45 órakor induló járat 15 perccel
Romhány-Rétság-Berkenye
korábban közlekedik.
Az iskolai el adási napokon 17.10 órakor induló járat Szandaváralján át közlekedik.
Balassagyaermat-Bercel-Nógrádsáp
Szécsény-Balassagyarmat-Budapest

Balassagyarmat-Nagyoroszi-Rétság

A munkanapokon 15.15 órakor induló járat 25 perccel korábban közlekedik.

Amennyiben a módosításokkal kapcsolatban észrevétele, kérése van, kérjük, hogy észrevételeit juttassa el az Észak - Magyarországi Regionális
Közlekedésszervezési Irodához:
cím: Miskolc, 3525, Kazinczy Ferenc utca 4-6.
e-mail: kti.rki.miskolc@kti.hu
telefon: 06-46-505-427

