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InterCity vonatpótló autóbuszInterCity vonatpótló autóbusz
InterCity train replacement busInterCity train replacement bus
(Sátoraljaújhely – Sárospatak / Szerencs)(Sátoraljaújhely – Sárospatak / Szerencs)

InterCity vonatpótló autóbusz
InterCity train replacement bus
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Other railway lineOther railway line
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Lezárt vasútvonalLezárt vasútvonal
Closed railway lineClosed railway line
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Zemplén InterCity vonatZemplén InterCity vonat
Zemplén InterCity trainZemplén InterCity train
Zemplén InterCity vonat
Zemplén InterCity train

A jelzett szakaszon a vonatoknak csakA jelzett szakaszon a vonatoknak csak
egy része közlekedik.egy része közlekedik.
Trains are partially in service.Trains are partially in service.

A jelzett szakaszon a vonatoknak csak
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SzemélyvonatSzemélyvonat
Passenger trainPassenger train
Személyvonat
Passenger train

2022. október 10-től november 6-ig
From 10 October to 6 November 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

Füzesabony – Sátoraljaújhely 
Miskolc-Tiszai – Sátoraljaújhely Szerencs – Sátoraljaújhely 

10.10. – 10.17. és 10.23. – 11.06. / 10.10. – 17.10. and 23.10. – 06.11.   

A Zemplén InterCity vonatok és a személyvonatok helyett Sárospatak 
és Sátoraljaújhely között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Train replacement buses serve the section between Sárospatak and Sátoraljaújhely 
instead of Zemplén InterCity trains and passenger trains.

Miskolc-Tiszai – Sátoraljaújhely 

Füzesabony – Sátoraljaújhely 
Miskolc-Tiszai – Sátoraljaújhely Szerencs – Sátoraljaújhely 

10.17/18. – 10.21/22. / 17/18.10. – 21/22.10.  

     Hajnalban és esténként a Zemplén InterCity vonatok és a személyvonatok 
helyett Szerencs és Sátoraljaújhely között vonatpótló autóbuszok 
közlekednek. 
     Napközben a vonatok helyett Sárospatak és Sátoraljaújhely között 
vonatpótló autóbuszok közlekednek.
At dawn and at night, train replacement buses serve the section between 
Szerencs and Sátoraljaújhely instead of Zemplén InterCity trains 
and passenger trains.
During the day, replacement buses serve the section between Sárospatak 
and Sátoraljaújhely instead of trains.

Miskolc-Tiszai – Sátoraljaújhely 

MÁV-START / MUSZ - VGZ-080-2210-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-080-2210-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-080-2210-A3

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

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus

(Sátoraljaújhely – Szerencs)(Sátoraljaújhely – Szerencs)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus

(Sátoraljaújhely – Szerencs)

SzemélyvonatSzemélyvonat
Passenger trainPassenger train
Személyvonat
Passenger train

Gyalogos útvonalGyalogos útvonal
Walking routeWalking route
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MÁV-START / MUSZ - VGZ-080-busz-Szegi-2210-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-080-busz-Szegi-2210-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-080-busz-Szegi-2210-A3

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