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Jelmagyarázat / Legend

További részletes információk és a menetrend a www.mavcsoport.hu honlapon.
Detailed information and timetable at www.mavcsoport.hu

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

A vonatok helyett Nagykanizsa és Gyékényes között vonatpótló autóbuszok 
közlekednek.
Train replacement buses serve the section between Nagykanizsa and Gyékényes
instead of trains.

2023. március 29-től április 5-ig
From 29 March to 5 April 2023

Nagykanizsa – Gyékényes – Barcs/Pécs
Nagykanizsa – Gyékényes

Nagykanizsa – Gyékényes – Kaposvár/Dombóvár
Szombathely – Nagykanizsa – Pécs
Budapest-Déli – Nagykanizsa – Zagreb [Zágráb]
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A Nagykanizsa és Gyékényes között közlekedő vonatpótló autóbuszok nem érintik
Őrtilos községet, ezért Zákány, őrtilosi elágazástól               jelű ingázó autóbuszok
közlekednek.
Replacement buses running between Nagykanizsa and Gyékényes do not serve 
Őrtilos village, therefore shuttle buses               depart from Zákány, őrtilosi elágazás.

Zákány, őrtilosi elágazás amh. – Szentmihályhegy, Vegyesbolt id. amh.

A közúthálózat kialakítása miatt a vonatpótló autóbuszok nem érintik Murakeresztúr 
községet. Murakeresztúr eléréséhez Nagykanizsa állomáson egy másik vonatra
kell átszállni. 
Due to the construction of the road network, Murakeresztúr is not served by replacement 
buses. To reach Murakeresztúr, you must change trains at Nagykanizsa station. 

Nagykanizsa – Murakeresztúr
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