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A járványügyi helyzetre való tekintettelA járványügyi helyzetre való tekintettel
2020. június 6-tól ideiglenes menetrend szerint, 2020. június 6-tól ideiglenes menetrend szerint, 
csökkentett járatszámban közlekednek a vonatok, csökkentett járatszámban közlekednek a vonatok, 
valamint egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok valamint egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok 
szállítják az utasokat a Vésztő – Gyomaszállítják az utasokat a Vésztő – Gyoma
és a Békéscsaba – Kötegyán – Vésztő – Püspökladány és a Békéscsaba – Kötegyán – Vésztő – Püspökladány 
vasútvonalon.vasútvonalon.
2020. augusztus 8-tól újabb menetrendi változások 2020. augusztus 8-tól újabb menetrendi változások 
lépnek életbe a pótlóbuszok közlekedésében.lépnek életbe a pótlóbuszok közlekedésében.
A vonatpótló autóbuszokon a vasútiA vonatpótló autóbuszokon a vasúti
menetjegyek és bérletek érvényesek.menetjegyek és bérletek érvényesek.
További részletes információk és a menetrendTovábbi részletes információk és a menetrend
a www.mavcsoport.hu honlapon.a www.mavcsoport.hu honlapon.

Due to the pandemic situation, from 6 June 2020Due to the pandemic situation, from 6 June 2020
trains run according to a temporary timetabletrains run according to a temporary timetable
in reduced number on the Vésztő – Gyomain reduced number on the Vésztő – Gyoma
and the Békéscsaba – Kötegyán – Vésztő – Püspök-and the Békéscsaba – Kötegyán – Vésztő – Püspök-
ladány railway line. Several trains are replaced by buses.ladány railway line. Several trains are replaced by buses.
From 8 August 2020 other changes take placeFrom 8 August 2020 other changes take place
in the traffic of replacement buses.in the traffic of replacement buses.
The railway tickets and passes are validThe railway tickets and passes are valid
on the replacement buses.on the replacement buses.
Detailed information and timetableDetailed information and timetable
at www.mavcsoport.hu.at www.mavcsoport.hu.
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Változás a vasúti közlekedésben
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