
Szolnok, Budapest-NyugatiSzolnok, Budapest-NyugatiSzolnok, Budapest-Nyugati

TócóvölgyTócóvölgyTócóvölgy
Tócóvölgy,Tócóvölgy,
vá. amh.vá. amh.

Tócóvölgy,
vá. amh.

Debrecen,Debrecen,
Nyugati u.Nyugati u.
amh.amh.

Debrecen,
Nyugati u.
amh. Debrecen, vasútállomásDebrecen, vasútállomásDebrecen, vasútállomás

NagykerekiNagykerekiNagykereki

Nyíregyháza,Nyíregyháza,
MátészalkaMátészalka

Nyíregyháza,
Mátészalka

Hajdúböszörmény, TiszalökHajdúböszörmény, TiszalökHajdúböszörmény, Tiszalök

NyírábrányNyírábrányNyírábrány
DebrecenDebrecenDebrecen

NagyhátNagyhátNagyhát

Nagyhát, bejáratiNagyhát, bejárati
út amh.út amh.

Nagyhát, bejárati
út amh.

Balmazújváros,Balmazújváros,
vá. amh.vá. amh.

Balmazújváros,
vá. amh.

Hortobágy, vasútállomás Hortobágy, vasútállomás Hortobágy, vasútállomás 

Kónya
Kónya
Kónya

Horto
bágy

Horto
bágy

Horto
bágy

Horto
bágyi Halastó

Horto
bágyi Halastó

Horto
bágyi Halastó

BalmazújvárosBalmazújvárosBalmazújváros

Tisza-tó

FüzesabonyFüzesabonyFüzesabony

KarcagKarcagKarcag

Ohat-P
uszt

akócs

Ohat-P
uszt

akócs

Ohat-P
uszt

akócs

Egyek
Egyek
Egyek

Poroszló

Poroszló

Poroszló

Tisz
afüred

Tisz
afüred

Tisz
afüredTisz

a

Jelmagyarázat / LegendJelmagyarázat / LegendJelmagyarázat / Legend

Személyvonat / Passenger trainSzemélyvonat / Passenger trainSzemélyvonat / Passenger train

Lezárt vasútvonal / Closed railway lineLezárt vasútvonal / Closed railway lineLezárt vasútvonal / Closed railway line

Egyéb vasútvonal / Other railway lineEgyéb vasútvonal / Other railway lineEgyéb vasútvonal / Other railway line

Vonatpótló autóbusz / Train replacement busVonatpótló autóbusz / Train replacement bus
(Debrecen – Balmazújváros [– Hortobágy] )(Debrecen – Balmazújváros [– Hortobágy] )
Vonatpótló autóbusz / Train replacement bus
(Debrecen – Balmazújváros [– Hortobágy] )

A jelzett szakaszon a pótlóbuszoknakA jelzett szakaszon a pótlóbuszoknak
csak egy része közlekedikcsak egy része közlekedik
Certain replacement buses onlyCertain replacement buses only

A jelzett szakaszon a pótlóbuszoknak
csak egy része közlekedik
Certain replacement buses only

2022. október 29-től december 10-ig / From 29 October to 10 December 2022

Debrecen – Tiszafüred – Füzesabony

A személyvonatok helyett Debrecen – Balmazújváros
(– Hortobágy) között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Train replacement buses serve the section
between Debrecen – Balmazújváros (– Hortobágy)
instead of passenger trains.

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

További részletes információk
a www. mavcsoport.hu honlapon.
Egerbe történő utazáskor Füzesabonyban 
másik vonatra kell szállni.
Detailed information at www.mavcsoport.
When travelling to Eger change to another train
is required in Füzesabony. 
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