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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/vaganyzar honlapon.
Detailed information and timetable at www.mavcsoport.hu/vaganyzar
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A vonatok helyett Kőbánya-Kispest és Dabas között
vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Budapest-Nyugati és Kőbánya-Kispest között
az -es és -es vonatokkal, illetve hajnalbanŨ ƀ
és késő este -es betétjáratokkal lehet utazni.Š

Replacement buses are in service instead of trains
between Kőbánya-Kispest and Dabas.
Between Budapest-Nyugati and Kőbánya-Kispest,
you can travel by  and  trains, as well as withŨ ƀ

 trains in the early morning and late at night.Š

Budapest-Nyugati – Lajosmizse
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A Dabas irányába közlekedő
-es vonatpótló autóbuszokŠ

az autóbusz-terminálon
a       -es jelzésű kocsiállásról
indulnak (575-ös, 576-os
és 577-es autóbuszok megállója).

Train replacement buses Š
to Dabas depart from platform D2
of the bus terminal (stop of buses
575, 576 and 577).

Kőbánya-Kispest
Dabas




