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Tisz
a

Lakitelek, KecskemétLakitelek, KecskemétLakitelek, Kecskemét

Budapest-KeletiBudapest-KeletiBudapest-Keleti

HatvanHatvanHatvan

CeglédCegléd
Budapest-NyugatiBudapest-Nyugati
Cegléd
Budapest-Nyugati

DebrecenDebrecen
BékéscsabaBékéscsaba

Debrecen
Békéscsaba

VámosgyörkVámosgyörkVámosgyörk

Jászapáti vá.Jászapáti vá.Jászapáti vá.

Szolnok, vá. amh.Szolnok, vá. amh.Szolnok, vá. amh.

SzászberekSzászberekSzászberek

JászladányJászladányJászladány

SzellőhátSzellőhátSzellőhát

Jászkisér felsőJászkisér felsőJászkisér felső

JászkisérJászkisérJászkisér

Jászkisér, Ktsz. amh.Jászkisér, Ktsz. amh.Jászkisér, Ktsz. amh.
Jászkisér,Jászkisér,

MÁV Építőgépjavító amh.MÁV Építőgépjavító amh.
Jászkisér,

MÁV Építőgépjavító amh.

Szellőhát, vmh. amh.Szellőhát, vmh. amh.Szellőhát, vmh. amh.

Jászladány, Liget amh.Jászladány, Liget amh.Jászladány, Liget amh.

Szászberek, alsó amh.Szászberek, alsó amh.Szászberek, alsó amh.

Újszász, vá. amh.Újszász, vá. amh.Újszász, vá. amh.

Zagyvarékas, vmh. amh.Zagyvarékas, vmh. amh.Zagyvarékas, vmh. amh.

Szolnok, transzformátortelep amh.Szolnok, transzformátortelep amh.Szolnok, transzformátortelep amh.

JászapátiJászapátiJászapáti

JászdózsaJászdózsaJászdózsa

JászárokszállásJászárokszállásJászárokszállás

ÚjszászÚjszászÚjszász

ZagyvarékasZagyvarékasZagyvarékas

Abonyi útAbonyi útAbonyi út
SzolnokSzolnokSzolnok

Jelmagyarázat / Legend

Csökkentett vonatszámCsökkentett vonatszám
Section with reduced train traffic Section with reduced train traffic 
Csökkentett vonatszám
Section with reduced train traffic 

A pótlóbusz megállója nemA pótlóbusz megállója nem
közvetlenül az állomásnál vanközvetlenül az állomásnál van
The stop of replacement busThe stop of replacement bus
is not directly at the stationis not directly at the station

A pótlóbusz megállója nem
közvetlenül az állomásnál van
The stop of replacement bus
is not directly at the station

Vonatpótló autóbuszVonatpótló autóbusz
Train replacement busTrain replacement bus
(Jászapáti – Szolnok)(Jászapáti – Szolnok)

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus
(Jászapáti – Szolnok)

Egyéb vasútvonalEgyéb vasútvonal
Other railway lineOther railway line
Egyéb vasútvonal
Other railway line

SzemélyvonatSzemélyvonat
Passenger trainPassenger train
Személyvonat
Passenger train

A járványügyi helyzetre való tekintettelA járványügyi helyzetre való tekintettel
2020. június 6-tól ideiglenes menetrend 2020. június 6-tól ideiglenes menetrend 
szerint, valamint csökkentett járatszámban szerint, valamint csökkentett járatszámban 
közlekednek a vonatok a Vámosgyörk – közlekednek a vonatok a Vámosgyörk – 
Újszász – Szolnok vasútvonalon.Újszász – Szolnok vasútvonalon.
Jászapáti és Szolnok között egyes vonatok Jászapáti és Szolnok között egyes vonatok 
helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek.helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek.
A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menet-A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menet-
jegyek és bérletek érvényesek.jegyek és bérletek érvényesek.

Due to the pandemic situation, from 6 June 2020 Due to the pandemic situation, from 6 June 2020 
trains run according to a temporary timetable in trains run according to a temporary timetable in 
reduced number on the Vámosgyörk – Újszász – reduced number on the Vámosgyörk – Újszász – 
Szolnok railway line. Several trains are replaced by Szolnok railway line. Several trains are replaced by 
buses between Jászapáti and Szolnok stations.buses between Jászapáti and Szolnok stations.

Detailed information and timetableDetailed information and timetable
at www.mavcsoport.hu.at www.mavcsoport.hu.

A járványügyi helyzetre való tekintettel
2020. június 6-tól ideiglenes menetrend 
szerint, valamint csökkentett járatszámban 
közlekednek a vonatok a Vámosgyörk – 
Újszász – Szolnok vasútvonalon.
Jászapáti és Szolnok között egyes vonatok 
helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek.
A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menet-
jegyek és bérletek érvényesek.
További részletes információk és a menetrend 
a www.mavcsoport.hu honlapon.

Due to the pandemic situation, from 6 June 2020 
trains run according to a temporary timetable in 
reduced number on the Vámosgyörk – Újszász – 
Szolnok railway line. Several trains are replaced by 
buses between Jászapáti and Szolnok stations.
The railway tickets and passes are valid on the 
replacement buses.
Detailed information and timetable
at www.mavcsoport.hu.

Változás a vasúti közlekedésbenVáltozás a vasúti közlekedésben
Train traffic changeTrain traffic change
Változás a vasúti közlekedésben
Train traffic change


