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

Bővebb információk: www.mavcsoport.hu/vaganyzar
Detailed information: www.mavcsoport.hu/vaganyzar

Naponta kb. 10:15-től 17:30-ig a vonatok helyett Tokaj
és Nyíregyháza között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Görögszállás és Tiszalök között a személyvonatok továbbra is 
közlekednek, Görögszállás állomáson a vonatok csatlakozása
a Tokaj – Nyíregyháza között közlekedő vonatpótló 
autóbuszokhoz biztosított.

Every day between ca. 10:15 and 17:30 replacement buses are in 
service instead of trains between Tokaj and Nyíregyháza.
Passenger trains between Görögszállás and Tiszalök remain in 
service. Timetables has been adapted to the connecting 
replacement buses.

2022. augusztus 23-tól augusztus 25-ig
From 23 August to 25 August 2022

Füzesabony – Miskolc-Tiszai – Nyíregyháza

Budapest-Keleti – Miskolc-Tiszai – Nyíregyháza

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