
MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-2205-A3

EgerEgerEger Eger, vá. amh.Eger, vá. amh.Eger, vá. amh.

FüzesabonyFüzesabonyFüzesabony

SzilvásváradSzilvásváradSzilvásvárad Szilvásvárad, vá. amh.Szilvásvárad, vá. amh.Szilvásvárad, vá. amh.

EgervárEgervárEgervár Eger, Malom utca amh.Eger, Malom utca amh.Eger, Malom utca amh.

Eger-FelnémetEger-FelnémetEger-Felnémet Felnémet, felsőtárkányi elágazás amh.Felnémet, felsőtárkányi elágazás amh.Felnémet, felsőtárkányi elágazás amh.

AlmárAlmárAlmár Eger, Almár vmh. amh.Eger, Almár vmh. amh.Eger, Almár vmh. amh.

SzarvaskőSzarvaskőSzarvaskő Szarvaskő, italbolt amh.Szarvaskő, italbolt amh.Szarvaskő, italbolt amh.

MónosbélMónosbélMónosbél Mónosbél, vá. amh.Mónosbél, vá. amh.Mónosbél, vá. amh.

BélapátfalvaBélapátfalvaBélapátfalva Bélapátfalva, városháza amh.Bélapátfalva, városháza amh.Bélapátfalva, városháza amh.

Bélapátfalvi CementgyárBélapátfalvi CementgyárBélapátfalvi Cementgyár Bélapátfala, egészségház amh.Bélapátfala, egészségház amh.Bélapátfala, egészségház amh.

Szilvásvárad-SzalajkavölgySzilvásvárad-SzalajkavölgySzilvásvárad-Szalajkavölgy
Szilvásvárad, szalajkavölgyi elágazás amh.Szilvásvárad, szalajkavölgyi elágazás amh.Szilvásvárad, szalajkavölgyi elágazás amh.

Szilvásvárad, Camping amh.Szilvásvárad, Camping amh.Szilvásvárad, Camping amh.

MaklárMaklárMaklár

AndornaktályaAndornaktályaAndornaktálya Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)(Eger – Szilvásvárad)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)

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

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

A pótlóbusz megállója nem 
közvetlenül az állomásnál van
The stop of replacement bus is not 
directly at the station

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

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

A személyvonatok helyett Eger és Szilvásvárad 
között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Train replacement buses serve the section between
Eger and Szilvásvárad.

2022. június 11-től június 12-ig
From 11 to 12 June 2022

Eger – Szilvásvárad

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

VécseyvölgyVécseyvölgyVécseyvölgy

AlmagyarAlmagyarAlmagyar

CifrahóstyaCifrahóstyaCifrahóstyaEger-patak

Egervár vmh.Egervár vmh.Egervár vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Eger, Malom utca amh.Eger, Malom utca amh.Eger, Malom utca amh.
\Szilvásvárad\Szilvásvárad\Szilvásvárad

Eger, Malom utca amh.Eger, Malom utca amh.Eger, Malom utca amh.
\Eger\Eger\Eger

EgerEgerEgerEgerEgerEger

SzilvásváradSzilvásváradSzilvásváradSzilvásváradSzilvásváradSzilvásvárad

850 m850 m850 m

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)(Eger – Szilvásvárad)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route

Gyalogos útvonal
Walking route

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Egervár-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Egervár-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Egervár-2205-A3

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



Felnémet, felsőtárkányi elágazás amh.Felnémet, felsőtárkányi elágazás amh.Felnémet, felsőtárkányi elágazás amh.
\Szilvásvárad\Szilvásvárad\Szilvásvárad

Felnémet, felsőtárkányi elágazás amh.Felnémet, felsőtárkányi elágazás amh.Felnémet, felsőtárkányi elágazás amh.
\Eger\Eger\Eger

Eger-Felnémet vá.Eger-Felnémet vá.Eger-Felnémet vá.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed
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Szarvaskői út

Szarvaskői út

Szarvaskői út
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FelnémetFelnémetFelnémet

Eger-patak

Tárkányi-p
atak

EgerEgerEger EgerEgerEger

SzilvásváradSzilvásváradSzilvásvárad SzilvásváradSzilvásváradSzilvásvárad

340 m340 m340 m

460 m460 m460 m

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)(Eger – Szilvásvárad)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route

Gyalogos útvonal
Walking route

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Eger-Felnémet-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Eger-Felnémet-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Eger-Felnémet-2205-A3

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



SzarvaskőSzarvaskőSzarvaskő

Szarvaskő, italbolt amh.Szarvaskő, italbolt amh.Szarvaskő, italbolt amh.
\Eger | \Szilvásvárad\Eger | \Szilvásvárad\Eger | \Szilvásvárad

Szarvaskő vmh.Szarvaskő vmh.Szarvaskő vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Vasút út
Vasút út
Vasút út

Borsod utca

Borsod utca

Borsod utca

Fő út
Fő út
Fő út

Fő út
Fő út
Fő út

Kisköz utca

Kisköz utca

Kisköz utca

Eger-patak

EgerEgerEger

EgerEgerEger

SzilvásváradSzilvásváradSzilvásvárad

SzilvásváradSzilvásváradSzilvásvárad

170 m170 m170 m

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)(Eger – Szilvásvárad)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route

Gyalogos útvonal
Walking route

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Szarvaskő-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Szarvaskő-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Szarvaskő-2205-A3

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



Bélapátfalva vá.Bélapátfalva vá.Bélapátfalva vá.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

EgerEgerEger

SzilvásváradSzilvásváradSzilvásváradSzilvásváradSzilvásváradSzilvásvárad

EgerEgerEger

1100 m1100 m1100 m Bélapátfalva, városháza amh.Bélapátfalva, városháza amh.Bélapátfalva, városháza amh.
\Eger\Eger\Eger

Bélapátfalva, városháza amh.Bélapátfalva, városháza amh.Bélapátfalva, városháza amh.
\Szilvásvárad\Szilvásvárad\Szilvásvárad

BélapátfalvaBélapátfalvaBélapátfalva

IV.
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la 
út

Május 1. út

Május 1. út

Május 1. út

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)(Eger – Szilvásvárad)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route

Gyalogos útvonal
Walking route

Kecső-patak

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Bélapátfalva-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Bélapátfalva-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Bélapátfalva-2205-A3

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



Bélapátfalvi Cementgyár vmh.Bélapátfalvi Cementgyár vmh.Bélapátfalvi Cementgyár vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

EgerEgerEger

SzilvásváradSzilvásváradSzilvásváradSzilvásváradSzilvásváradSzilvásvárad

EgerEgerEger

Bélapátfalva, egészségház amh.Bélapátfalva, egészségház amh.Bélapátfalva, egészségház amh.
\Szilvásvárad\Szilvásvárad\Szilvásvárad

Bélapátfalva, egészségház amh.Bélapátfalva, egészségház amh.Bélapátfalva, egészségház amh.
\Eger\Eger\Eger

300 m300 m300 m

BélapátfalvaBélapátfalvaBélapátfalva
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Május 1. út

Május 1. út

Május 1. út

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)(Eger – Szilvásvárad)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route

Gyalogos útvonal
Walking route

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Bélapátfalvi_Cementgyár-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Bélapátfalvi_Cementgyár-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Bélapátfalvi_Cementgyár-2205-A3

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



SzilvásváradSzilvásváradSzilvásvárad

Szilvásvárad, Camping amh.Szilvásvárad, Camping amh.Szilvásvárad, Camping amh.
\Eger\Eger\Eger

Szilvásvárad, Camping amh.Szilvásvárad, Camping amh.Szilvásvárad, Camping amh.
\Szilvásvárad\Szilvásvárad\Szilvásvárad

Szilvásvárad, szalajkavölgyi elág. amh.Szilvásvárad, szalajkavölgyi elág. amh.Szilvásvárad, szalajkavölgyi elág. amh.
\Eger | \Szilvásvárad\Eger | \Szilvásvárad\Eger | \Szilvásvárad

Szilvásvárad-Szalajkavölgy vmh.Szilvásvárad-Szalajkavölgy vmh.Szilvásvárad-Szalajkavölgy vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Egri út
Egri út
Egri út

Egri út
Egri út
Egri út

Szalajka utca

Szalajka utca

Szalajka utca

Dózsa György utca

Dózsa György utca

Dózsa György utca

Szalajka

EgerEgerEgerEgerEgerEger

SzilvásváradSzilvásváradSzilvásvárad SzilvásváradSzilvásváradSzilvásvárad

200 m200 m200 m

Jelmagyarázat
Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)(Eger – Szilvásvárad)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Eger – Szilvásvárad)

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

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route
Gyalogos útvonal
Walking route

Keskenynyomközű vasútvonalKeskenynyomközű vasútvonal
Narrow-gauge railway lineNarrow-gauge railway line
Keskenynyomközű vasútvonal
Narrow-gauge railway line

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Szilvásvárad-Szalajkavölgy-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Szilvásvárad-Szalajkavölgy-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-087-busz-Szilvásvárad-Szalajkavölgy-2205-A3

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


