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PiliscsabaPiliscsabaPiliscsaba
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SzabadságligetSzabadságligetSzabadságliget

PilisvörösvárPilisvörösvárPilisvörösvár

Esztergom, vá.Esztergom, vá.Esztergom, vá.

Dorog, vá. amh.Dorog, vá. amh.Dorog, vá. amh.

Piliscsaba, vá. amh.Piliscsaba, vá. amh.Piliscsaba, vá. amh.

Tokod, vá.Tokod, vá.
ideigl. amh.ideigl. amh.

Tokod, vá.
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Esztergom-KertvárosEsztergom-KertvárosEsztergom-Kertváros

DorogDorogDorog

TokodTokodTokod

LeányvárLeányvárLeányvár

PiliscsévPiliscsévPiliscsév

TátTátTát

PilisjászfaluPilisjászfaluPilisjászfalu

MagdolnavölgyMagdolnavölgyMagdolnavölgy

Esztergom-Kertváros, vá. bej. út amh.Esztergom-Kertváros, vá. bej. út amh.Esztergom-Kertváros, vá. bej. út amh.

Leányvár,Leányvár,
vá. amh.vá. amh.
Leányvár,
vá. amh.

Piliscsév, vmh. amh.Piliscsév, vmh. amh.Piliscsév, vmh. amh.

Piliscsév, Hősök tere amh.Piliscsév, Hősök tere amh.Piliscsév, Hősök tere amh.

Pilisjászfalu amh.Pilisjászfalu amh.Pilisjászfalu amh.

Piliscsaba, Magdolna völgy amh.Piliscsaba, Magdolna völgy amh.Piliscsaba, Magdolna völgy amh.
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Süttő,Süttő,
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Budapest-NyugatiBudapest-NyugatiBudapest-Nyugati
RákosRákosRákos

Duna

Magyarország (Hungary)

Szlovákia (Slovakia)

Jelmagyarázat / Legend

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Tokod – Esztergom)(Tokod – Esztergom)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Tokod – Esztergom)

Vonatpótló autóbusz (éjszakai)Vonatpótló autóbusz (éjszakai)
Train replacement bus (at night)Train replacement bus (at night)
(Piliscsaba – Esztergom)(Piliscsaba – Esztergom)

Vonatpótló autóbusz (éjszakai)
Train replacement bus (at night)
(Piliscsaba – Esztergom)

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Dorog – Esztergom)(Dorog – Esztergom)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Dorog – Esztergom)

Egyéb vasútvonalEgyéb vasútvonal
Other railway lineOther railway line
Egyéb vasútvonal
Other railway line

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line
Lezárt vasútvonal
Closed railway line

SzemélyvonatSzemélyvonat
Passenger trainPassenger train
Személyvonat
Passenger train

S72 S150

Gyorsított személyvonatGyorsított személyvonat
Semi-fast trainSemi-fast train
Gyorsított személyvonat
Semi-fast train

G72

Zónázó vonatZónázó vonat
Semi-express trainSemi-express train
Zónázó vonat
Semi-express train

Z72

2022.09.30. 23:00 – 2022.10.03. 04:30

A vonatok helyett Dorog és Esztergom között vonatpótló 
autóbuszok közlekednek.
Éjszakánként a 2010, 2020, 2088, 2098, 2019, 2029 (csak 
okt. 1-jén és 2-án) és 2181 sz. S72-es személyvonatok 
helyett Piliscsaba és Esztergom között vonatpótló 
autóbuszok közlekednek.

Train replacement buses serve the section between
Dorog and Esztergom instead of trains.
At night, passenger trains S72 no. 2010, 2020, 2088, 2098, 
2019, 2029 (only on 1st and 2nd Oct) and 2181 are replaced by 
buses between Piliscsaba and Esztergom.

A vonatok helyett Esztergom és Tokod között vonatpótló 
autóbuszok közlekednek.

Train replacement buses serve the section between
Esztergom and Tokod instead of trains.

G72 Z72S72

S150

Budapest-Nyugati – Esztergom 

Esztergom – Komárom 

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

További részletes információk és a menetrend: www.mavcsoport.hu
Detailed information and timetable at www.mavcsoport.hu

MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-2210-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-2210-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-2210-A3

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



EsztergomEsztergomEsztergom

EsztergomEsztergomEsztergom

Budapest-NyugatiBudapest-NyugatiBudapest-Nyugati

PiliscsabaPiliscsabaPiliscsaba

1200 m1200 m1200 m

Kenyérmezői-patak

Kenyérmezői-patak

Kenyérmezői-patak

Piliscsaba, Magdolna völgy amh.Piliscsaba, Magdolna völgy amh.Piliscsaba, Magdolna völgy amh.
\Piliscsaba\Piliscsaba\Piliscsaba

Piliscsaba, Magdolna völgy amh.Piliscsaba, Magdolna völgy amh.Piliscsaba, Magdolna völgy amh.
\Esztergom\Esztergom\Esztergom

Magdolnavölgy vmh.Magdolnavölgy vmh.Magdolnavölgy vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Nyárfa fasorNyárfa fasorNyárfa fasor

Kőris fasor
Kőris fasor
Kőris fasor

10-es főút

10-es főút

10-es főút

Juhar fasorJuhar fasorJuhar fasor
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 utca

Szent István király útja

Szent István király útja

Szent István király útja

Ferenc-forrás útjaFerenc-forrás útjaFerenc-forrás útja ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

MagdolnavölgyMagdolnavölgyMagdolnavölgy

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)

2022. szeptember 30-án 23:00-tól október 3-án 04:30-ig éjszakánként
From 23:00 on 30 September until 04:30 on 3 September 2022 at night

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
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400 m400 m400 m

Pilisjászfalu vmh.Pilisjászfalu vmh.Pilisjászfalu vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

Pilisjászfalu amh.Pilisjászfalu amh.Pilisjászfalu amh.
\Esztergom | \Piliscsaba\Esztergom | \Piliscsaba\Esztergom | \Piliscsaba
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PilisjászfaluPilisjászfaluPilisjászfalu

2022. szeptember 30-án 23:00-tól október 3-án 04:30-ig éjszakánként
From 23:00 on 30 September until 04:30 on 3 September 2022 at night

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)

MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Pilisjászfalu-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Pilisjászfalu-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Pilisjászfalu-A3

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



Piliscsév, vasúti megállóhely amh.Piliscsév, vasúti megállóhely amh.Piliscsév, vasúti megállóhely amh.
\Piliscsaba | \Esztergom\Piliscsaba | \Esztergom\Piliscsaba | \Esztergom

Piliscsév, Hősök tere amh.Piliscsév, Hősök tere amh.Piliscsév, Hősök tere amh.
\Piliscsaba | \Esztergom\Piliscsaba | \Esztergom\Piliscsaba | \Esztergom

Piliscsév vmh.Piliscsév vmh.Piliscsév vmh.
Lezárva / ClosedLezárva / ClosedLezárva / Closed

PiliscsévPiliscsévPiliscsév

Béke utcaBéke utcaBéke utca

Bécsi út
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Bécsi út
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EsztergomEsztergomEsztergom

Budapest-NyugatiBudapest-NyugatiBudapest-Nyugati
PiliscsabaPiliscsabaPiliscsaba

Jelmagyarázat / Legend

Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus

(Piliscsaba – Esztergom)(Piliscsaba – Esztergom)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus

(Piliscsaba – Esztergom)

2022. szeptember 30-án 23:00-tól október 3-án 04:30-ig éjszakánként
From 23:00 on 30 September until 04:30 on 3 September 2022 at night

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
Vonatpótló autóbusz megállóhelye
Stop of train replacement bus
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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.
\Esztergom\Esztergom\Esztergom

Leányvár, vá. amh.Leányvár, vá. amh.Leányvár, vá. amh.
\Piliscsaba\Piliscsaba\Piliscsaba

Bécsi út
Bécsi út
Bécsi út

Vasút utca
Vasút utca
Vasút utca

ÉszakÉszak
NorthNorth
Észak
North

LeányvárLeányvárLeányvár

2022. szeptember 30-án 23:00-tól
október 3-án 04:30-ig éjszakánként
From 23:00 on 30 September
until 04:30 on 3 September 2022 at night

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)

MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Leányvár-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Leányvár-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-002-busz-Leányvár-A3

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


