
RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELEK MAGYARÁZATA

Az autóbuszjáratok oszlopában:

2 munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől 
szombatig, kivéve: XII. 25-én, I. 1-jén, III. 14-én, III. 
15-én, IV. 25-én, VI. 13-án, VIII. 20-án, X. 31-én, és XI. 
1-jén)

4 munkanapokon (hétfőtől péntekig, valamint III. 19-
én, XI. 5-én, kivéve: XII. 24-én, III. 14-én, III. 15-én, IV. 
25-én, VI. 13-án, X. 31-én és XI. 1-jén)

3 a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon 
(hétfőtől csütörtökig, valamint III. 18-án, XI. 4-én, 
kivéve: III. 14-én, III. 15-én, IV. 25-én, VI. 13-án, X. 
31-én és XI. 1-jén)

) a hetek első munkanapján (hétfőn, valamint III. 16-án, 
IV. 26-án, VI. 14-én, XI. 2-án, kivéve: III. 14-én, IV. 
25-én, VI. 13-én, X. 31-én)

7 a hetek utolsó munkanapján (pénteken, valamint XII. 
23-án, III. 19-én, XI. 5-én, kivéve: XII. 24-én, III. 18-án, 
XI. 4-én)

* szabadnapokon (szombaton, kivéve XII. 24-én, kivé-
ve: XII. 25-én, I. 1-jén, III. 19-én, VIII. 20-án, XI. 5-én)

> szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és va-
sárnap, valamint XII. 24-én, III. 14-én,  III. 15-én, IV. 
25-én, VI. 13-án, X. 31-én, XI. 1-jén, kivéve: III. 19-én, 
XI. 5-én)

( szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig 
és vasárnap, valamint XII. 25-én, I. 1-jén, III. 19-én, 
VIII. 20-án XI. 5-én, kivéve: XII. 24-én)

< munkaszüneti napokon (vasárnap, valamint XII. 25-
én, I. 1-jén, III. 14-én, III. 15-én, IV. 25-én, VI. 13-án, 
VIII. 20-án, X. 31-én, XI. 1-jén)

= a hetek első munkanapját megelőző napokon (vasár-
nap, valamint III. 15-én, IV. 25-én, VI. 13-án, XI. 1-jén, 
kivéve: III. 13-án, IV. 24-én, VI. 12-én, X. 30-án)

F egyelőre nem közlekedik
G iskolai előadási napokon
H tanszünetben munkanapokon

Az állomások, megállóhelyek oszlopában:

 az időadat érkezési időpontot jelöl
 csak leszállók részére rendszeresített megállóhely
 csak felszállók részére rendszeresített megállóhely
 autóbusz-csatlakozás
 vasúti csatlakozás
 hajó-, illetve révcsatlakozás
 határállomás, vám- és útlevélvizsgálat
[5] az azonos nevű város, község vagy település
 távolsága kilométerben

A 2010/2011. tanév utolsó tanítási napja 2011. VI. 15.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. XII. 21., a szünet 
utáni első tanítási nap 2011. I. 3.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2011. IV. 20., a szünet 
utáni első tanítási nap 2011. IV. 27.
A 2011/2012. tanév első tanítási napja 2011. szeptember 1.

A nyári időszámítás 2011. március 27-től október 30-ig, a téli 
időszámítás 2011. március 27-ig és október 30-tól érvényes.

Ha valamely 24.00 óra előtt induló járat a végállomásra 0.00 
óra után érkezik (mikor az indulás és érkezés között eltelt idő-
szak két napra is kiterjed) a közlekedés napjának meghatáro-
zásánál az indulás napja az irányadó. A közlekedés napját a 
jelmagyarázat az indulás napjával határozza meg.

Rövidítések:

MÁV Magyar Államvasutak
sz. vend. szövetkezeti vendéglő
sz. ib. szövetkezeti italbolt
kh. községháza
vh. városháza
isk. iskola
aut. áll. autóbuszállomás
aut. vt. autóbusz-váróterem
aut. ford. autóbuszforduló
pu. pályaudvar
vá. vasútállomás
v. mh. vasúti megállóhely
v. átj. vasúti átjáró
há. hajóállomás
oh. országhatár
bej. út 1 km-nél nem hosszabb odavezető út
elág. 1 km-nél hosszabb
 10 km-nél rövidebb odavezető út
útelág. 10 km-nél hosszabb odavezető út
km kilométer

Jelek:

* az időadat érkezési időpontot jelöl
[ csak leszállók részére rendszeresített megállóhely
\ csak felszállók részére rendszeresített megállóhely
e autóbusz-csatlakozás
f vasúti csatlakozás
g hajó-, illetve révcsatlakozás
h határállomás, vám- és útlevélvizsgálat
[5] az azonos nevű város, község vagy település
 távolsága kilométerben
 hétfői napokon
 keddi napokon
 szerdai napokon
 csütörtöki napokon
 pénteki napokon
 szombati napokon
 vasárnapi napokon
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