
MENETRENDI VÁLTOZÁSOK
SCHEDULE CHANGES

Számos járatunk közlekedése módosul az éves menetrendváltás során
Bus service changes apply due to the annual schedule change

2019. december 15-től (vasárnaptól)
From 15 December 2019 (from Sunday)

343

Az új menetrendek és a menetrendi változásokról szóló részletes 
tájékoztatás elérhető a honlapunkon:

2019. december 15-től autóbuszjárataink jelentős része 
módosított menetrend szerint közlekedik.
From 15 December 2019, several bus services run according to 
modified timetable.

► www.volanbusz.hu

Kérjük, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak a 
változásokról és ellenőrizzék a menetrendet, mert az indulási 
időpontokban eltérés lehet a korábban megszokottakhoz 
képest.
Please be informed with the service changes and check the timetable 
before travelling as departure times may change.

Csörög ► Sződ ► Sződ-Sződliget v. mh.
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Dátum Közlekedési rend 

2019. október 22., kedd  munkanap, iskolai előadási nap 

2019. október 23., szerda munkaszüneti nap 

2019. október 24., csütörtök  munkanap, iskolai előadási nap  

2019. október 25., péntek  a hét utolsó munkanapja és iskolai előadási napja  

2019. október 26., szombat szabadnap 

2019. október 27., vasárnap a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző 
munkaszüneti nap  

2019. október 28. , hétfő a hét első tanítási szünetes munkanapja  

2019. október 29., kedd  tanítási szünetes munkanap 

2019. október 30., szerda tanítási szünetes munkanap 

2019. október 31., csütörtök a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja  

2019. november 1., péntek  munkaszüneti nap  

2019. november 2., szombat szabadnap 

2019. november 3., vasárnap  a hét első munkanapját és iskolai előadási napját megelőző 
munkaszüneti nap 

2019. november 4., hétfő  a hét első munkanapja és iskolai előadási napja  

2019. november 5., kedd  munkanap, iskolai előadási nap  

 

Az új menetrendkönyveink megvásárolhatók a pénztárainkban.

Menetrendi változások:
Menetrendek:
Timetables:


