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A vonatpótló autóbuszokon a kerékpárszállítás nem biztosítható.
Bicycle transportation is not allowed on the replacement buses.

Bővebb információk: www.mavcsoport.hu/vaganyzar
Detailed information: www.mavcsoport.hu/vaganyzar

Naponta kb. 10:15-től 17:35-ig a vonatok helyett Tokaj
és Nyíregyháza között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Görögszállás és Tiszalök között a személyvonatok továbbra is 
közlekednek, Görögszállás állomáson a vonatok csatlakozása
a Tokaj – Nyíregyháza között közlekedő vonatpótló 
autóbuszokhoz Nyíregyháza felé és felől biztosított.

Every day between ca. 10:15 and 17:35 replacement buses are in 
service instead of trains between Tokaj and Nyíregyháza.
Passenger trains between Görögszállás and Tiszalök remain in service. 
At Görögszállás station, trains will be connected to the substitute 
buses running between Tokaj – Nyíregyháza, to and from Nyíregyháza.

2023. március 7-től március 9-ig
From 7 March to 9 March 2023

Füzesabony – Miskolc-Tiszai – Nyíregyháza

Budapest-Keleti – Miskolc-Tiszai – Nyíregyháza

Vágányzári információVágányzári információ
Track reconstruction informationTrack reconstruction information
Vágányzári információ
Track reconstruction information



Füzesbokor, bejárati út amh.Füzesbokor, bejárati út amh.Füzesbokor, bejárati út amh.
\Nyíregyháza | \Tokaj\Nyíregyháza | \Tokaj\Nyíregyháza | \Tokaj

1300 m1300 m1300 m

Ipari
 út

Ipari
 út

Ipari
 út

Szekeresbokor
Szekeresbokor
Szekeresbokor

Sz
ek

er
es

bo
ko

r
Sz

ek
er

es
bo

ko
r

Sz
ek

er
es

bo
ko

r

Jakusbokor
Jakusbokor
Jakusbokor

Füzesbokor vmh.Füzesbokor vmh.Füzesbokor vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Térképadatok  OpenStreetMap közreműködők Térképadatok  OpenStreetMap közreműködők ©©Térképadatok  OpenStreetMap közreműködők ©

Tokaj, MiskolcTokaj, MiskolcTokaj, Miskolc

NyíregyházaNyíregyházaNyíregyháza

TokajTokajTokaj

NyíregyházaNyíregyházaNyíregyháza

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

Jelmagyarázat / Legend

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route

Gyalogos útvonal
Walking route

Személyvonatpótló autóbuszSzemélyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement busPassenger train replacement bus

(Tokaj – Nyíregyháza)(Tokaj – Nyíregyháza)

Személyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement bus

(Tokaj – Nyíregyháza)

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

MÁV-START / MUSZ - VGZ-100c-busz-Füzesbokor-2301-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-100c-busz-Füzesbokor-2301-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-100c-busz-Füzesbokor-2301-A3

Vonatpótló autóbusz megállóhelyeVonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement busStop of train replacement bus
Vonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement bus



P
et

ő
fi

 u
tc

a
P

et
ő

fi
 u

tc
a

D
eá

k 
F

er
en

c 
u

tc
a

D
eá

k 
F

er
en

c 
u

tc
a

Jó
zs

ef
 A

tt
ila

 u
tc

a

Jó
zs

ef
 A

tt
ila

 u
tc

a

Pe
tő

fi ú
t

Pe
tő

fi ú
t

Pe
tő

fi ú
t

De
ák

 Fe
re

nc
 ú

t
De

ák
 Fe

re
nc

 ú
t

De
ák

 Fe
re

nc
 ú

t

Rá
kó

cz
i ú

t
Rá

kó
cz

i ú
t

Rá
kó

cz
i ú

t

VirányosVirányosVirányos

Virányos, autóbusz-váróterem amh.Virányos, autóbusz-váróterem amh.Virányos, autóbusz-váróterem amh.
\Tokaj\Tokaj\Tokaj

Virányos, autóbusz-váróterem amh.Virányos, autóbusz-váróterem amh.Virányos, autóbusz-váróterem amh.
\Nyíregyháza\Nyíregyháza\Nyíregyháza

1100 m1100 m1100 m

Virányos vmh.Virányos vmh.Virányos vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Térképadatok  OpenStreetMap közreműködők Térképadatok  OpenStreetMap közreműködők ©©Térképadatok  OpenStreetMap közreműködők ©

Tokaj, MiskolcTokaj, MiskolcTokaj, Miskolc

NyíregyházaNyíregyházaNyíregyháza NyíregyházaNyíregyházaNyíregyháza

TokajTokajTokaj

MÁV-START / MUSZ - VGZ-100c-busz-Virányos-2301-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-100c-busz-Virányos-2301-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-100c-busz-Virányos-2301-A3

Vonatpótló autóbusz megállóhelyeVonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement busStop of train replacement bus
Vonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement bus

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

Jelmagyarázat / Legend

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route

Gyalogos útvonal
Walking route

Személyvonatpótló autóbuszSzemélyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement busPassenger train replacement bus

(Tokaj – Nyíregyháza)(Tokaj – Nyíregyháza)

Személyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement bus

(Tokaj – Nyíregyháza)

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line


