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

CeglédCeglédCegléd

ZagyvarékasZagyvarékasZagyvarékas

Abonyi útAbonyi útAbonyi út

JászfényszaruJászfényszaruJászfényszaru

ÚjszászÚjszászÚjszász

HatvanHatvanHatvan

PusztamonostorPusztamonostorPusztamonostor

JászberényJászberényJászberény

MeggyespeleMeggyespeleMeggyespele

PortelekPortelekPortelek

Jászboldogháza-JánoshidaJászboldogháza-JánoshidaJászboldogháza-Jánoshida Jászboldogháza-Jászboldogháza-
Jánoshida, vá. amh.Jánoshida, vá. amh.
Jászboldogháza-
Jánoshida, vá. amh.

Szolnok, vá. amh.Szolnok, vá. amh.Szolnok, vá. amh.

Jászberény, vá. amh.Jászberény, vá. amh.Jászberény, vá. amh.

Újszász, vá. amh.Újszász, vá. amh.Újszász, vá. amh.

S820

S820

S820

Meggyespele, vmh. id. amh.Meggyespele, vmh. id. amh.Meggyespele, vmh. id. amh.

Portelek, Imrédi úti elág. id. amh.Portelek, Imrédi úti elág. id. amh.Portelek, Imrédi úti elág. id. amh.

Budapest-KeletiBudapest-KeletiBudapest-Keleti VámosgyörkVámosgyörkVámosgyörk

Budapest-Budapest-
NyugatiNyugati
Budapest-
Nyugati AbonyAbonyAbony

KecskemétKecskemét
SzegedSzeged

Kecskemét
Szeged

DebrecenDebrecen
BékéscsabaBékéscsaba

Debrecen
Békéscsaba

LakitelekLakitelekLakitelek

SzolnokSzolnokSzolnok
S820

Budapest-KeletiBudapest-KeletiBudapest-Keleti
SalgótarjánSalgótarján
SomoskőújfaluSomoskőújfalu
Salgótarján
Somoskőújfalu MiskolcMiskolcMiskolcJelmagyarázat / Legend

Egyéb vasútvonalEgyéb vasútvonal
Other railway lineOther railway line
Egyéb vasútvonal
Other railway line

A vonatoknak csak egy része áll meg.A vonatoknak csak egy része áll meg.
Certain trains stop only.Certain trains stop only.
A vonatoknak csak egy része áll meg.
Certain trains stop only.

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Jászberény – Jászboldogháza-Jánoshida(Jászberény – Jászboldogháza-Jánoshida
[– Szolnok])[– Szolnok])

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Jászberény – Jászboldogháza-Jánoshida
[– Szolnok])

A jelzett szakaszon a pótlóbuszoknakA jelzett szakaszon a pótlóbuszoknak
csak egy része közlekedik.csak egy része közlekedik.
Certain replacement buses only.Certain replacement buses only.

A jelzett szakaszon a pótlóbuszoknak
csak egy része közlekedik.
Certain replacement buses only.

Lezárt vasútvonal Lezárt vasútvonal 
Closed railway lineClosed railway line
Lezárt vasútvonal 
Closed railway line

Személyvonat (S820)Személyvonat (S820)
Passenger train (S820)Passenger train (S820)
Személyvonat (S820)
Passenger train (S820)

S820
2023. március 31-től április 2-ig
From 31 March to 2 April 2023

Hatvan – Szolnok

A személyvonatok helyett Jászberény – 
Jászboldogháza-Jánoshida (– Szolnok) között 
vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Train replacement buses serve the section between 
Jászberény – Jászboldogháza-Jánoshida (–Szolnok)
instead of passenger trains.

További részletes információk: www.mavcsoport.hu
Detailed information at www.mavcsoport.hu

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