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a
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Magyarország / Hungary

Magyarország / Hungary

Szlovákia / Slovakia

Ukrajna / Ukraine

Mukachevo (Munkács)Mukachevo (Munkács)Mukachevo (Munkács)

ZáhonyZáhonyZáhony

MátészalkaMátészalkaMátészalka

NyíregyházaNyíregyházaNyíregyháza
DebrecenDebrecenDebrecen

KékKékKék

DemecserDemecserDemecser

GégényGégényGégény
PátrohaPátrohaPátroha

AjakAjakAjak

KisvárdaKisvárdaKisvárda

Kisvárda-HármasútKisvárda-HármasútKisvárda-Hármasút

FényeslitkeFényeslitkeFényeslitke

KomoróKomoróKomoró

TuzsérTuzsérTuzsér

TiszabezdédTiszabezdédTiszabezdéd

Tuzsér, vasútállomásTuzsér, vasútállomásTuzsér, vasútállomás

Záhony, vasútállomásZáhony, vasútállomásZáhony, vasútállomás

Chop (Csap)Chop (Csap)Chop (Csap)

Tiszabezdéd, vasúti megállóhelyTiszabezdéd, vasúti megállóhelyTiszabezdéd, vasúti megállóhely

éjszaka
at night

Jelmagyarázat / LegendJelmagyarázat / LegendJelmagyarázat / Legend

16906 sz. Tekergő expresszvonat16906 sz. Tekergő expresszvonat
Tekergő express train no. 16906Tekergő express train no. 16906
16906 sz. Tekergő expresszvonat
Tekergő express train no. 16906

6208 és 6219 sz. személyvonatok6208 és 6219 sz. személyvonatok
Passenger trains no. 6208 and 6219Passenger trains no. 6208 and 6219
6208 és 6219 sz. személyvonatok
Passenger trains no. 6208 and 6219

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

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus

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 jelölt vonatok helyett Tuzsér és Záhony
között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Train replacement buses serve the section between Tuzsér
and Záhony instead of the trains marked above.

2022. augusztus 15/16-tól 17/18-ig éjszakánként
From 15/16 to 17/18 August 2022 at night

Zánka-Erzsébettábor – Kőbánya-Kispest – Záhony

Nyíregyháza – Záhony

Záhony – Debrecen
6208

16906

6219

Éjszakánkét 17:40-től 1:00-ig Záhony – Csap határátmenetben
a nemzetközi forgalom szünetel, így a 32526, 32518, 32523, 32511 sz.
személyvonatok nem közlekednek. 
International traffic is suspended between Záhony and Chop at night
between 17:40 and 1:00, therefore passenger trains no. 32526, 32518,
32523, 32511 are not running.

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


