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A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható 
az állomásokon, valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.az állomásokon, valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.
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