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MárkóMárkóMárkóHerendHerendHerendSzentgálSzentgálSzentgálVároslődVároslődVároslőd
Városlőd-Városlőd-

KislődKislőd
Városlőd-

Kislőd

HajmáskérHajmáskér
vá.vá.

Hajmáskér
vá.

Márkó,Márkó,
Kálvária utcaKálvária utca

amh.amh.

Márkó,
Kálvária utca

amh.

Eplény, Újtelep amh.Eplény, Újtelep amh.Eplény, Újtelep amh.

Zirc vá.Zirc vá.Zirc vá.

HerendHerend
vá.vá.

Herend
vá.

Szentgál,Szentgál,
MészműMészmű

amh.amh.

Szentgál,
Mészmű

amh.

VároslődVároslőd
Kossuth L. utca /Kossuth L. utca /

Vasút utcaVasút utca

Városlőd
Kossuth L. utca /

Vasút utca

Kislőd,Kislőd,
fordulóforduló
amh.amh.

Kislőd,
forduló
amh.

Öskü,Öskü,
autóbusz-vt.autóbusz-vt.

amh.amh.

Öskü,
autóbusz-vt.

amh.

PétfürdőPétfürdő
vá.vá.

Pétfürdő
vá.

VárpalotaVárpalota
vá.vá.

Várpalota
vá.

VeszprémVeszprém
vá.vá.

Veszprém
vá.

Ajka vá.Ajka vá.Ajka vá.

VeszprémVeszprémVeszprém HajmáskérHajmáskérHajmáskér

EplényEplényEplény

ZircZircZirc

ÖsküÖsküÖskü PétfürdőPétfürdőPétfürdő VárpalotaVárpalotaVárpalotaAjkaAjkaAjka
Székes-Székes-
fehérvárfehérvár
Székes-
fehérvár

Ajka-GyártelepAjka-GyártelepAjka-Gyártelep

Porva-CsesznekPorva-CsesznekPorva-Csesznek

BudapestBudapestBudapest

KomáromKomáromKomáromGyőrGyőrGyőr

Tapolca,Tapolca,
NagykanizsaNagykanizsa
Tapolca,
Nagykanizsa

PusztaszabolcsPusztaszabolcs
SárbogárdSárbogárd

Pusztaszabolcs
Sárbogárd

CelldömölkCelldömölk
SzombathelySzombathely
ZalaegerszegZalaegerszeg

Celldömölk
Szombathely
Zalaegerszeg

Jelmagyarázat / Legend

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

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

InterCity vonatpótló autóbusz (gyorsjárat)InterCity vonatpótló autóbusz (gyorsjárat)
InterCity train replacement bus (express service)InterCity train replacement bus (express service)
(Várpalota – Ajka)(Várpalota – Ajka)

InterCity vonatpótló autóbusz (gyorsjárat)
InterCity train replacement bus (express service)
(Várpalota – Ajka)

Személyvonatpótló autóbuszSzemélyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement busPassenger train replacement bus
(Veszprém – Ajka)(Veszprém – Ajka)

Személyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement bus
(Veszprém – Ajka)

Személyvonatpótló autóbuszSzemélyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement busPassenger train replacement bus
(Veszprém – Zirc)(Veszprém – Zirc)

Személyvonatpótló autóbusz
Passenger train replacement bus
(Veszprém – Zirc)

Vonatpótló autóbusz (személy és Bakony IC)Vonatpótló autóbusz (személy és Bakony IC)
Train replacement bus (passenger and Bakony IC)Train replacement bus (passenger and Bakony IC)
(Várpalota – Veszprém)(Várpalota – Veszprém)

Vonatpótló autóbusz (személy és Bakony IC)
Train replacement bus (passenger and Bakony IC)
(Várpalota – Veszprém)

Vonatpótló autóbusz (Göcsej IC)Vonatpótló autóbusz (Göcsej IC)
Train replacement bus (Göcsej IC)Train replacement bus (Göcsej IC)
(Várpalota – Veszprém)(Várpalota – Veszprém)

Vonatpótló autóbusz (Göcsej IC)
Train replacement bus (Göcsej IC)
(Várpalota – Veszprém)

InterCity vonatInterCity vonat
InterCity trainInterCity train
InterCity vonat
InterCity train

Gyorsvonat;Gyorsvonat;
személyvonatszemélyvonat
Fast train;Fast train;
Passenger trainPassenger train

Gyorsvonat;
személyvonat
Fast train;
Passenger train

2022. június 18-tól június 28-ig / From 18 June to 28 June 2022

Veszprém – Szombathely

Veszprém – Győr

Budapest-Déli – Veszprém – Szombathely / Zalaegerszeg

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

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

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

A munkálatok második üteme 2022. jún. 29-től
aug. 28-ig Veszprém–Ajka és Veszprém–Zirc közötti
lezárásokkal folytatódik. / The second phase of works
will continue from 29 June to 28 Aug. 2022 with closures
between Veszprém–Ajka and Veszprém–Zirc stations.

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



Vasútállomás

Railway station

1a
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6
5a

Személygépkocsik elől
elzárt terület.
Closed area for passenger
cars.

Behajtás csak a MÁV, ill.
a Posta engedélyével.
Access only with MÁV
or Posta permission.

Új parkolók a Posta épületénél található
rakodóvágányok mellett.
New parking spaces at the post office
building, next to the loading tracks.

Kijelölt gyalogos útvonal.
Designated walking route.

Jutasi út

Jutasi út

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

A vonatpótló autóbuszok közlekedése 
miatt az állomásépület előtt
megszűnik a parkolási lehetőség.
Új parkolók kerülnek kialakításra
a Posta épületénél található rakodó 
vágányok mellett.

The car park in front of the station 
building is closed due to the replacement 
bus traffic.
New parking spaces are provided at the 
post office building, next to the loading 
tracks.

A vonatok és vonatpótló autóbuszok közlekedéséről
bővebb információk:
More information on train and replacement bus traffic:
www.mavcsoport.hu/vaganyzar

MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-J-parkoló-2206-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-J-parkoló-2206-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-J-parkoló-2206-A3

2022. június 7-től 
várhatóan augusztus 29-ig
From 7 June expected until
29 August 2022

Parkolási és forgalmirend-változás Veszprém vasútállomásnálParkolási és forgalmirend-változás Veszprém vasútállomásnál
Parking and traffic regulation changes at Veszprém railway stationParking and traffic regulation changes at Veszprém railway station
Parkolási és forgalmirend-változás Veszprém vasútállomásnál
Parking and traffic regulation changes at Veszprém railway station



Öskü, autóbusz-váróterem amh.Öskü, autóbusz-váróterem amh.Öskü, autóbusz-váróterem amh.
\Veszprém\Veszprém\Veszprém

Öskü, autóbusz-váróterem amh.Öskü, autóbusz-váróterem amh.Öskü, autóbusz-váróterem amh.
\Várpalota\Várpalota\Várpalota

Öskü vmh.Öskü vmh.Öskü vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Bem József utca
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Honvéd utca

Honvéd utca

Honvéd utca

Rózsa
Rózsa
Rózsa

utca
utca
utca

Várpalota, SzékesfehérvárVárpalota, SzékesfehérvárVárpalota, Székesfehérvár VárpalotaVárpalotaVárpalota

VeszprémVeszprémVeszprém

VeszprémVeszprémVeszprém

550 m550 m550 m

400 m400 m400 m

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus

(Várpalota – Veszprém)(Várpalota – Veszprém)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus

(Várpalota – Veszprém)

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route

Gyalogos útvonal
Walking route

ÖsküÖsküÖskü

MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Öskü-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Öskü-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Öskü-2205-A3

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



Vasútállomás

Railway station

23

6

Jutasi út

Jutasi út

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

Veszprém, vasútállomás amh.Veszprém, vasútállomás amh.Veszprém, vasútállomás amh.
Leszállóhely / Drop-off pointLeszállóhely / Drop-off pointLeszállóhely / Drop-off point

Veszprém, vasútállomás amh.Veszprém, vasútállomás amh.Veszprém, vasútállomás amh.
\Zirc\Zirc\Zirc

Veszprém, vasútállomás amh.Veszprém, vasútállomás amh.Veszprém, vasútállomás amh.
\Ajka | \Várpalota\Ajka | \Várpalota\Ajka | \Várpalota

Jelmagyarázat / Legend

Posta
Post office

Parkoló
Car park

Büfé
Buffet

Vonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement bus

Helyi autóbusz-megálló
Local bus stop

Vasúti jegypénztár
Railway ticket office

Mellékhelyiség
Restroom

MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Veszprém-2206-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Veszprém-2206-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Veszprém-2206-A3

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



Márkó vmh.Márkó vmh.Márkó vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

AjkaAjkaAjka

AjkaAjkaAjka

Veszprém, VárpalotaVeszprém, VárpalotaVeszprém, Várpalota

VeszprémVeszprémVeszprém

Márkó, Kálvária utca amh.Márkó, Kálvária utca amh.Márkó, Kálvária utca amh.
\Ajka\Ajka\Ajka

Márkó, Kálvária utca amh.Márkó, Kálvária utca amh.Márkó, Kálvária utca amh.
\Veszprém\Veszprém\Veszprém

850 m850 m850 m

Vasút u.
Vasút u.
Vasút u.

 Petőfi u.

 Petőfi u.

 Petőfi u.

 Petőfi u.

 Petőfi u.

 Petőfi u.

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus

(Ajka – Veszprém)(Ajka – Veszprém)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus

(Ajka – Veszprém)

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

MárkóMárkóMárkó

MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Márkó-2206-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Márkó-2206-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Márkó-2206-A3

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



Mészmű

Mészmű

Mészmű

Szentgál vá.Szentgál vá.Szentgál vá.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

AjkaAjkaAjka

AjkaAjkaAjka

VeszprémVeszprémVeszprém

Veszprém, VárpalotaVeszprém, VárpalotaVeszprém, Várpalota

Szentgál, Mészmű amh.Szentgál, Mészmű amh.Szentgál, Mészmű amh.
\Ajka | \Veszprém \Ajka | \Veszprém \Ajka | \Veszprém 180 m180 m180 m

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus

(Ajka – Veszprém)(Ajka – Veszprém)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus

(Ajka – Veszprém)

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-020-busz-Szentgál-2206-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Szentgál-2206-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Szentgál-2206-A3

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



Városlőd vmh.Városlőd vmh.Városlőd vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Kossuth Lajos u. / Vasút u. ideiglenes amh.Kossuth Lajos u. / Vasút u. ideiglenes amh.Kossuth Lajos u. / Vasút u. ideiglenes amh.
\Veszprém | \Ajka\Veszprém | \Ajka\Veszprém | \Ajka

170 m170 m170 m

Kolostor utca
Kolostor utca
Kolostor utca
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Veszprém, AjkaVeszprém, AjkaVeszprém, Ajka VeszprémVeszprémVeszprém

AjkaAjkaAjka

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus

(Ajka – Veszprém)(Ajka – Veszprém)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus

(Ajka – Veszprém)

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route

Gyalogos útvonal
Walking route

To
rn
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VároslődVároslődVároslőd

MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Városlőd-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Városlőd-2205-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Városlőd-2205-A3

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



Városlőd-Kislőd vá.Városlőd-Kislőd vá.Városlőd-Kislőd vá.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

AjkaAjkaAjka

AjkaAjkaAjka

Veszprém, Veszprém, 
VárpalotaVárpalota
Veszprém, 
Várpalota

VeszprémVeszprémVeszprém

Kislőd, forduló amh.Kislőd, forduló amh.Kislőd, forduló amh.
\Ajka | \Veszprém \Ajka | \Veszprém \Ajka | \Veszprém 

1400 m1400 m1400 m

Görgey Artúr u.
Görgey Artúr u.
Görgey Artúr u.

KislődKislődKislőd

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus

(Ajka – Veszprém)(Ajka – Veszprém)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus

(Ajka – Veszprém)

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-020-busz-Városlőd-Kislőd-2206-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Városlőd-Kislőd-2206-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-020-busz-Városlőd-Kislőd-2206-A3

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




