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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.

Budapest – Nagykáta – Szolnok Budapest – Gödöllő – Hatvan

Éjszaka a 3030 számú -as személyvonat, valamint a 3610 számú -as személyvonat helyett Budapest-KeletiŮ Ū
és Kőbánya felső között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
At night suburban train  no. 3030 as well as suburban train  no. 3610 are replaced by buses between Budapest-KeletiŮ  Ū
and Kőbánya felső stations.
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2022. augusztus 1/2-től 18/19-ig és augusztus 21/22-től 25/26-ig éjszakánként
From 1/2 to 18/19 August and from 21/22 to 25/26 August 2022 at night
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