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MÁV-START / Menetrendtervezés 

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy a Horvát Vasút vonalán 
végzett pályafelújítási munkák miatt 

2022. augusztus 1-3-ig és 8-10-ig 

az IC 200 sz. GRADEC vonat utasait Gyékényes és Križevci (Körös) 
állomások között, az IC 205 sz. GRADEC vonat utasait  Križevci 
(Körös) és Gyékényes állomások között vonatpótló autóbuszok 

szállítják el. Gyékényes – Nagykanizsa között az IR 8905 sz. vonat 
vehető igénybe, az IC 205 sz. vonat Nagykanizsától a 

Közforgalmú menetrendben közzétett menetrend alapján 
közlekedik. 

2022. augusztus 4-én, 11-én, 12-én és 13-án 

az IC 200 sz. GRADEC vonat utasait Koprivnica (Kapronca) és 
Križevci (Körös) állomások között, az IC 205 számú GRADEC vonat 
utasait Križevci (Körös) és Koprivnica (Kapronca) állomások között 
vonatpótló autóbuszok szállítják el. 

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az 
állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a 

MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a 
www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon. 

A vágányzár időtartamán kívül érvényes menetrend elérhető a 
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-

utazas/nemzetkozi-menetrendek oldalon. 

A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és 
kerékpárszállítás nem biztosítható! 

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük 

http://www.mavcsoport.hu/vaganyzar
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/nemzetkozi-menetrendek
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/nemzetkozi-menetrendek
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Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy a Horvát Vasút vonalán végzett 
pályafelújítási munkák miatt 

2022. augusztus 1-3. és 8-10. között Budapest-Déliből menetrend 
szerint 06:35-kor induló IC 200 sz. Gradec vonat utasait Gyékényes és 
Križevci állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják el. 

2022. augusztus 1-3. és 8-10. között a Budapest-Délibe menetrend 
szerint 16:24-kor érkező IC 205 számú Gradec vonat utasait Križevci 
és Gyékényes között vonatpótló autóbuszok szállítják el. 

Gyékényes (12:35) – Nagykanizsa (13:06) állomások között az IR 8905 
számú vonat vehető igénybe, az IC 205 sz. vonat Nagykanizsa 
állomástól (13:17) a Közforgalmú menetrendben közzétett 
menetrend alapján közlekedik. 

A IC 205 sz. vonat vonatpótló autóbusz 13:10-re érkezik 
Gyékényesre, az autóbusz érkezését követően Gyékényes (14:05) és 
Nagykanizsa (14:30) között  IC 12205 sz. mentesítő vonat közlekedik. 

Az IC 12205 sz. vonat kocsijai Nagykanizsa (15:17) – Budapest-Déli 
(18:24) között az IC 1843 sz. vonattal egyesítve közlekednek. 
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2022. augusztus 4-én, 11-én, 12-én és 13-án a Budapest-Déliből 
menetrend szerint 06:35-kor induló IC 200 számú Gradec vonat 
utasait Koprivnica és Križevci állomások között vonatpótló 
autóbuszok szállítják el. 

2022. augusztus 4-én, 11-én, 12-én és 13-án a Budapest-Délibe 
menetrend szerint 16:24-kor érkező IC 205 számú Gradec vonat 
utasait Križevci és Koprivnica állomások között vonatpótló 
autóbuszok szállítják el. 

A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és 
kerékpárszállítás nem biztosítható! 

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük 


