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ÉRVÉNYES: 2019. december 15-től 2020. december 12-ig.
2019–2020. évi belföldi közforgalmú menetrend vonalankénti bontásban [1]
Vágányzári menetrendek [2]
Ideiglenes járványügyi menetrendek a regionális vasútvonalakon [3]
Letölthető dokumentumok
Méret
2.88 MB
2019-2020. évi belföldi
közforgalmú menetrend - Érvényes:
2020. október 25-től. [4]
245.32 KB
2019-2020. évi vasúti menetrend 3. sz. módosítás - Érvényes: 2020.
augusztus 31-től. [5]
531.68 KB
Útmutató és közlekedési naptár a
belföldi menetrendhez [6]
161.26 KB
Állomások névmutatója [7]
Letölthető archív dokumentumok
Méret
3. sz. módosítással aktualizált belföldi 4.92 MB
közforgalmú menetrend - Érvényes:
2020. augusztus 31-től szeptember
27-ig. [8]
2019-2020. évi belföldi közforgalmú
2.82 MB
menetrend - Érvényes: 2020.
szeptember 28-tól október 24-ig. [9]
Téli időszámítással kapcsolatos
256.03 KB
menetrendi tájékoztatás [10]
3. sz. módosítással és utószezon
2.9 MB
hosszabbítással aktualizált belföldi
közforgalmú menetrend - Érvényes:
2020. augusztus 31-től szeptember
27-ig. [11]
2. sz. módosítással aktualizált belföldi 3.31 MB
közforgalmú menetrend - Érvényes:
2020. június 20-tól. [12]
3. sz. módosítással és utószezon
3.03 MB
hosszabbítással aktualizált belföldi
közforgalmú menetrend - Érvényes:
2020. augusztus 31-től szeptember
18-ig. [13]
2019-2020. évi vasúti menetrend - 2. 325.25 KB
sz. módosítás - Érvényes: 2020. június
20-tól. [14]
Az IC 753. sz. vonat nevének változása430.98 KB
Kresz Géza IC-re Érvényes: 2020.
június 20-tól. [15]
2020. augusztus 20-án a budapesti
162.96 KB
Szent István napi állami ünnepségek
elmaradása miatt a hirdetményen
jelzett vonatok nem közlekednek. [16]
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Letölthető archív dokumentumok

1. sz. módosítással aktualizált belföldi
közforgalmú menetrend - Érvényes:
2020. április 5-től. [17]
2019-2020. évi vasúti menetrend - 1.
sz. módosítás - Érvényes: 2020. április
5-től. [18]
2019-2020. évi belföldi közforgalmú
menetrend - Érvényes: 2020. április
4-ig. [19]
2020. február 22-től 23-ig a mohácsi
Busójárásra történő kedvezőbb eljutás
érdekében a hirdetményen látható
módosulások várhatóak. [20]
Nyári időszámítással kapcsolatos
menetrendi tájékoztatás [21]

Méret
3.25 MB

Dátum
2020.06.22.

381.83 KB

2020.06.22.

3.33 MB

2020.04.09.

103.46 KB

2020.02.27.

351.3 KB

2020.03.30.

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/2019-2020-evi-belfoldi-kozforgalmu-menetrend
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