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Pályakarbantartási munkálatok miatt 2020. július 19-én Pályakarbantartási munkálatok miatt 2020. július 19-én 
21:00-tól július 22-én 4:00-ig Rákospalota-Újpest21:00-tól július 22-én 4:00-ig Rákospalota-Újpest
és Veresegyház között vonatpótló autóbuszok és Veresegyház között vonatpótló autóbuszok 
közlekednek az S71-es személyvonatok helyett.közlekednek az S71-es személyvonatok helyett.
Budapest-Nyugati és Rákospalota-Újpest közöttBudapest-Nyugati és Rákospalota-Újpest között
a módosított menetrend szerint közlekedőa módosított menetrend szerint közlekedő
S70-es személyvonatokkal biztosított az eljutás.S70-es személyvonatokkal biztosított az eljutás.

A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyekA vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek
és bérletek érvényesek.és bérletek érvényesek.  

További részletes információk a www.mavcsoport.hu További részletes információk a www.mavcsoport.hu 
honlapon.honlapon.

Due to track reconstruction works from 21:00 on 19 JuneDue to track reconstruction works from 21:00 on 19 June
until 4:00 on 22 June 2020 replacement buses serveuntil 4:00 on 22 June 2020 replacement buses serve
the section between Rákospalota-Újpest and Veresegyház  the section between Rákospalota-Újpest and Veresegyház  
stations instead of S71 passenger trains.stations instead of S71 passenger trains. Travelling between  Travelling between 
Budapest-Nyugati and Rákospalota-Újpest stations is provided Budapest-Nyugati and Rákospalota-Újpest stations is provided 
by S70 passenger trains. (The timetable of S70 trainsby S70 passenger trains. (The timetable of S70 trains
will be changed on this section.)will be changed on this section.)

The railway tickets and passes are validThe railway tickets and passes are valid
on the replacement buses. on the replacement buses. 

Detailed information at www.mavcsoport.hu.Detailed information at www.mavcsoport.hu.
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