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ÉNYKK ZRT.

Érvényes: 2017. október 20-tól
november 6-ig

Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy országos, regionális és helyi autóbuszjáratainkat
a korábbi években tapasztalt utazási igények és a felsőfokú oktatási intézmények tanrendjének figyelembe
vételével az őszi szünet (2017. október 30 – november 3.) körül az alábbiak szerint közlekedtetjük:
október

november

20.
(péntek)
a hét utolsó iskolai előadási napja, a hét utolsó munkanapja
21. (szombat) szabadnap
22. (vasárnap) munkaszüneti nap
23.
(hétfő)
a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző munkaszüneti nap
24.
(kedd)
a hét első iskolai előadási napja, a hét első munkanapja
…..
27.
(péntek)
a hét utolsó iskolai előadási napja, a hét utolsó munkanapja
28. (szombat) szabadnap
29. (vasárnap) a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap
30.
(hétfő)
tanszünetes munkanap, a hét első munkanapja
31.
(kedd)
tanszünetes munkanap
1. (szerda) munkaszüneti nap (nem a hét első munkanapját megelőző nap)
2. (csütörtök) tanszünetes munkanap
3.
(péntek)
tanszünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
4. (szombat) szabadnap
5. (vasárnap) a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző munkaszüneti nap
6.
(hétfő)
a hét első iskolai előadási napja, a hét első munkanapja

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY
 A hetek első iskolai előadási napját megelőző napra meghirdetett, alap- és középfokú oktatási
intézmények diákjait kiszolgáló járataink október 23-án (hétfőn) és november 5-én (vasárnap)
közlekednek!


A tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napra meghirdetett, felsőfokú oktatási
intézmények hallgatóit kiszolgáló járataink október 23-án (hétfőn), 29-én (vasárnap), és november 5én (vasárnap) közlekednek!



A hetek utolsó előtti iskolai előadási napjára meghirdetett, felsőfokú intézmények hallgatóit kiszolgáló
járataink október 19-én, 26-án (csütörtökön), és november 2-án (csütörtökön) közlekednek!



A hetek utolsó iskolai előadási napjára meghirdetett, alap- és középfokú oktatási intézmények diákjait
kiszolgáló járataink október 20-án és 27-én (pénteken) közlekednek!



A tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapjára meghirdetett, felsőfokú intézmények hallgatóit
kiszolgáló járataink október 20-án, 27-én (pénteken), és november 3-án (pénteken) közlekednek!



November 1-jén (szerdán) a hetek első munkanapját megelőző napra meghirdetett járataink NEM
közlekednek!



Az ÉNYKK Zrt. ellátási területén járatokat közlekedtető társ közlekedési központok fentiektől eltérő
közlekedési rend szerint is dolgozhatnak! Utazása előtt ezért kérjük, szíveskedjen információs
helyeink szolgáltatását igénybe venni!

Szombathely, 2017. szeptember 19.
ÉNYKK ZRT.
SZOMBATHELY

