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

További részletes információk a www.mavcsoport.hu honlapon.
Detailed information at www.mavcsoport.hu

Kétegyháza – Lőkösháza

Lőkösháza– Békéscsaba – Budapest-Keleti

2022. április 30-tól június 17-ig
From 30 April to 17 June 2022

A 759 számú Békés InterCity vonat helyett Békéscsaba 
és Lőkösháza között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Train replacement bus serves the section between Békéscsaba
and Lőkösháza instead of Békés InterCity train no. 759.

A 7543, 7544, 7545, 7546 és 7553 számú személyvonatok 
helyett Kétegyháza és Lőkösháza között vonatpótló 
autóbuszok közlekednek.
Train replacement buses serve the section between Kétegyháza
and Lőkösháza instead of passenger trains no. 7543, 7544, 7545,
7546 and 7553. 

A 346 és 347 számú DACIA nemzetközi vonatok Biharkeresztesen
át kerülő útirányon közlekednek. A korábban csak 
Mezőhegyes – Kétegyháza között közlekedő vonatok is 
Békéscsabáig közlekednek és onnan is indulnak.
DACIA international trains no. 346 and 347 run redirected 
via Biharkeresztes. Trains that used to run between 
Mezőhegyes - Kétegyháza will run to and from Békéscsaba.
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