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Jelmagyarázat / Legend

Zónázóvonat-pótló autóbuszZónázóvonat-pótló autóbusz
Semi-express train replacement busSemi-express train replacement bus
(Piliscsaba – Esztergom)(Piliscsaba – Esztergom)

Zónázóvonat-pótló autóbusz
Semi-express train replacement bus
(Piliscsaba – Esztergom)
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Semi-fast train replacement busSemi-fast train replacement bus
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Semi-fast train replacement bus
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Semi-express trainSemi-express train
Zónázó vonat
Semi-express train

Z72

2022. szeptember 2-án 22:00-tól
szeptember 5-én 05:00-ig
From 22:00 on 2 September until 05:00 on 
5 September 2022

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 vonatok helyett Piliscsaba és Esztergom között 
vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Train replacement buses serve the section 
between Piliscsaba and Esztergom instead of trains.

G72 Z72S72 Budapest-Nyugati – Esztergom 

  Teljes útvonalon közlekednek:
2022.09.02-án 22:35-kor Esztergomból induló -es személyvonatŭ

2022.09.05-én 04:01-kor Budapest-Nyugatiból induló -es ŭ

személyvonat
  Runs on the entire route:
ŭ passenger train departing from Esztergom at 22:35 on 02.09.2022
ŭ passenger train departing from Budapest-Nyugati at 04:01
on 05.09.2022

MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-2209-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-2209-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-2209-A3

Vágányzári információVágányzári információ
Track reconstruction informationTrack reconstruction information
Vágányzári információ
Track reconstruction information
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Jelmagyarázat
Legend

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route

Gyalogos útvonal
Walking route

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus

(Piliscsaba – Esztergom)(Piliscsaba – Esztergom)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus

(Piliscsaba – Esztergom)
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Esztergom-Kertváros vá.Esztergom-Kertváros vá.Esztergom-Kertváros vá.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Esztergom-KertvárosEsztergom-KertvárosEsztergom-Kertváros

MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Esztergom-Kertváros-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Esztergom-Kertváros-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Esztergom-Kertváros-A3

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



EsztergomEsztergomEsztergomEsztergomEsztergomEsztergom

Budapest-NyugatiBudapest-NyugatiBudapest-NyugatiPiliscsabaPiliscsabaPiliscsaba

120 m120 m120 m

Leányvár vá.Leányvár vá.Leányvár vá.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Leányvár, vá. amh.Leányvár, vá. amh.Leányvár, vá. amh.
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Jelmagyarázat / Legend
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Vonatpótló autóbusz megállóhelyeVonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement busStop of train replacement bus
Vonatpótló autóbusz megállóhelye
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MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Piliscsév-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Piliscsév-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Piliscsév-A3

Vonatpótló autóbusz megállóhelyeVonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement busStop of train replacement bus
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Stop of train replacement bus
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Vonatpótló autóbusz megállóhelyeVonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement busStop of train replacement bus
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Jelmagyarázat / Legend

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line
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Walking routeWalking route
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Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
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MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Magdolnavölgy-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Magdolnavölgy-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Magdolnavölgy-A3

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


