RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELEK MAGYARÁZATA
Az állomások, megállóhelyek oszlopában:
Rövidítések:
MÁV	
ÁG
Tsz
sz. vend.
sz. ib.
kh.
vh.
isk.
aut. áll.
aut. vt.
aut. ford.
ford.
pu.
vá.
v. mh.
v. átj.
há.
oh.
bej. út
(vagy b. út)
elág.
(vagy el.)
útelág.
(vagy útel.)
km

Magyar Államvasutak
Állami Gazdaság
Termelőszövetkezet
szövetkezeti vendéglő
szövetkezeti italbolt
községháza
városháza
iskola
autóbusz-állomás
autóbusz-váróterem
autóbuszforduló
forduló
pályaudvar
vasútállomás
vasúti megállóhely
vasúti átjáró
hajóállomás
országhatár
1 km-nél nem hosszabb odavezető út
1 km-nél hosszabb, de
10 km-nél rövidebb odavezető út
10 km-nél hosszabb odavezető út
kilométer

pt.
tp.
szt.
ltp.

puszta
telep
szent
lakótelep

Jelek:
*
[
\
e
f
g
h
[5]
y
x
c
v
b
n
m

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
az azonos nevű város, község vagy település
távolsága kilométerben
hétfői napokon
keddi napokon
szerdai napokon
csütörtöki napokon
pénteki napokon
szombati napokon
vasárnapi napokon

Egyéb jelek:
1 a magyarázat a lábjegyzetben található
o

az ellenkező irány mezői továbblapozva találhatók

n

az ellenkező irány mezői visszalapozva találhatók

\

megállás csak felszállók részére (a megállóhely oszlopban elhelyezve valamennyi, a járatoszlopban elhelyezve csak a jelzett
járatra vonatkozik)

[

megállás csak leszállók részére (a megállóhely oszlopában elhelyezve valamennyi, a járatoszlopban elhelyezve csak a jelzett
járatra vonatkozik)

Q

figyelmeztető jel az időadat előtt: a járat nem mindennap közlekedik

Q

figyelmeztető jel az időadat helyett: a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik

P

figyelmeztető jel az időadat helyett: a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg

R továbbutazási lehetőség más autóbuszjárattal
elővárosi forgalomban közlekedő járat: (ha a jelzés a vonalszám után áll, akkor az oldalon feltüntetett összes járatra vonatkozik)
országos forgalomban közlekedő járat: (ha a jelzés a vonalszám után áll, akkor az oldalon feltüntetett összes járatra vonatkozik)
felár megfizetésével igénybe vehető (általában emelt szintű) autóbuszjárat
csak külön díj ellenében történő ülőhelyfoglalással igénybe vehető autóbuszjárat
az autóbuszjáratot alacsonypadlós autóbusz végzi
@

az autóbuszjáratra elővételben internetes jegyváltás lehetséges
az autóbuszjáratra elővételben mobiltelefonos jegyváltás lehetséges
az autóbuszjáraton WiFi rendelkezésre áll

Az autóbuszjáratok oszlopában:
2

munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig, kivéve: XII. 25-én, XII. 26-án, I. 1-jén, III. 15-én, III. 28-án,
V. 16-án, VIII. 20-án, XI. 1-jén)

4

munkanapokon (hétfőtől péntekig, valamint III. 5-én, X. 15-én; kivéve: XII. 24-én, XII. 25-én, I. 1-jén, III. 14-én, III. 15-én,
III. 28-án, V. 16-án, X. 31-én, XI. 1-jén)

3

a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon (hétfőtől csütörtökig, valamint: III. 4-én, X. 14-én; kivéve: XII.
23-án, XII. 24-én, XII. 31-én, III. 14-én, III. 15-én, III. 28-án, V. 16-án, X. 31-én, XI. 1-jén)

6

)

a hetek első munkanapján (hétfőn, valamint: III. 16-án, III. 29-én, V. 17-én, XI. 2-án; kivéve: III. 14-én, III. 28-án, V. 16-án,
X. 31-én)

7

a hetek utolsó munkanapján (pénteken, valamint: XII. 23-án, XII.31-én, III. 5-én, X. 15-én; kivéve: XII. 25-én, I. 1-jén, III.
4-én, X. 14-én)

*

szabadnapokon (szombaton, valamint: XII. 24-én, III. 14-én, X. 31-én; kivéve: XII. 26-án, III. 5-én, VIII. 20-án, X. 15-én)

>

szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap, valamint: XII. 24-én, XII. 25-én, I. 1-jén, III. 14-én, III. 15-én,
III. 28-án, V. 16-án, X. 31-én, XI. 1-jén; kivéve: III. 5-én, X. 15-én)

(

szabadnapok kivételével naponta (hétfőtől péntekig és vasárnap, valamint: XII. 26-án, III. 5-én, VIII. 20-án, X. 15-én;
kivéve: XII. 24-én, III. 14-én, X. 31-én)

<

munkaszüneti napokon (vasárnap, valamint XII. 25-én, XII. 26-án, I. 1-jén, III. 15-én, III. 28-án, V. 16-án, VIII. 20-án, XI.
1-jén)
a hetek első munkanapját megelőző napokon (vasárnap, valamint: III. 15-én III. 28-án, V. 16-án, XI. 1-jén; kivéve: III.
13-án, III. 27-én, V. 15-én, X. 30-án)
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egyelőre nem közlekedik
iskolai előadási napokon
tanszünetben munkanapokon
2015/2016. tanév utolsó tanítási napja 2016. VI. 15.
téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. XII. 18., a szünet utáni első tanítási nap 2016. I. 4.
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. III. 23., a szünet utáni első tanítási nap 2016. III. 30.
2016/2017. tanév első tanítási napja 2016. IX. 1.

A nyári időszámítás 2016. március 27-től október 30-ig a téli időszámítás 2016. 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 időszak
két napra is kiterjed) a közlekedés napjának meghatározásánál az indulás napja az irányadó. A közlekedés napját a jelmagyarázat
az indulás napjával határozza meg.

NYÁRI

IDŐSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZAT

TÉLI

NyEI
Nagy-Britannia
11.00

12.00
KözEI

13.00

Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Franciaország,
Hollandia, Horvátország, Szerbia–Montenegró, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

12.00

KEI
Bulgária, Románia
13.00

14.00

NyEI – nyugat-európai idő • KözEi – középeurópai idő • KEi – kelet-európai idő
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