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A Budapest-Nyugati pályaudvaron végzett pályakarbantartási munkák miatt 2018. március 23-tól március A Budapest-Nyugati pályaudvaron végzett pályakarbantartási munkák miatt 2018. március 23-tól március 
25-ig módosul a vonatok közlekedése és menetrendje a Budapest – Esztergom, a Budapest – Vác – Szob és25-ig módosul a vonatok közlekedése és menetrendje a Budapest – Esztergom, a Budapest – Vác – Szob és
a Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonalon. a Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonalon. 

Március 23-án (pénteken) estétől a Szob felől érkező EuroCity vonatok Budapest-Nyugati helyett Március 23-án (pénteken) estétől a Szob felől érkező EuroCity vonatok Budapest-Nyugati helyett 
Budapest-Keleti pályaudvarra érkeznek.Budapest-Keleti pályaudvarra érkeznek.

Március 24-én (szombaton) Budapest-Nyugati pályaudvarról egyáltalán nem indulnak, illetve oda Március 24-én (szombaton) Budapest-Nyugati pályaudvarról egyáltalán nem indulnak, illetve oda 
nem is érkeznek vonatok, ezért az alábbi közlekedési változások lépnek életbe:nem is érkeznek vonatok, ezért az alábbi közlekedési változások lépnek életbe:

 A Z70-es zónázó vonatok helyett, a Szob – Vác – Rákosrendező – Zugló – Cegléd viszonylaton  A Z70-es zónázó vonatok helyett, a Szob – Vác – Rákosrendező – Zugló – Cegléd viszonylaton 
közlekedő zónázó vonatokkal lehet utazni.közlekedő zónázó vonatokkal lehet utazni.

 Az S70-es és az S72-es személyvonatok végállomása Budapest-Nyugati helyett Rákosrendező lesz, Az S70-es és az S72-es személyvonatok végállomása Budapest-Nyugati helyett Rákosrendező lesz,
az S71-eseké pedig Rákospalota-Újpest. az S71-eseké pedig Rákospalota-Újpest. 

 A Szobon át Csehország, Németország és Lengyelország felé közlekedő EuroCity vonatok  A Szobon át Csehország, Németország és Lengyelország felé közlekedő EuroCity vonatok 
Budapest-Keleti pályudvarról indulnak és oda is érkeznek. Budapest-Keleti pályudvarról indulnak és oda is érkeznek. 

Március 25-én (vasárnap) délelőttig a Szob felé induló EuroCity vonatok Budapest-Nyugati helyett Március 25-én (vasárnap) délelőttig a Szob felé induló EuroCity vonatok Budapest-Nyugati helyett 
Budapest-Keleti pályaudvarról indulnak.Budapest-Keleti pályaudvarról indulnak.

Az érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomásokon és a megálló-Az érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomásokon és a megálló-
helyeken, valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.helyeken, valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.

Due to track engineering works at Budapest-Nyugati station, traffic alterations will take place between 23rd March Due to track engineering works at Budapest-Nyugati station, traffic alterations will take place between 23rd March 
and 25th March 2018 on the Budapest – Esztergom, Budapest – Vác – Szob and the Budapest – Veresegyház – Vác and 25th March 2018 on the Budapest – Esztergom, Budapest – Vác – Szob and the Budapest – Veresegyház – Vác 
railway lines.railway lines.

From Friday, 23rd March 2018 evening, EuroCity trains from Germany, Czech Republic and Poland will terminate From Friday, 23rd March 2018 evening, EuroCity trains from Germany, Czech Republic and Poland will terminate 
at Budapest-Keleti instead of Budapest-Nyugati station. at Budapest-Keleti instead of Budapest-Nyugati station. 

On 24th March 2018 all day long, Budapest-Nyugati station will be closed, therefore:On 24th March 2018 all day long, Budapest-Nyugati station will be closed, therefore:

  Instead of Z70 semi-express trains, alternative services are provided on the modified Szob – Vác –   Instead of Z70 semi-express trains, alternative services are provided on the modified Szob – Vác – 
Rákosrendező – Zugló – Cegléd route.Rákosrendező – Zugló – Cegléd route.

  S70 and S72 passenger trains will be departing from and terminating at Rákosrendező station,  S70 and S72 passenger trains will be departing from and terminating at Rákosrendező station,
while S71 trains at Rákospalota-Újpest station.while S71 trains at Rákospalota-Újpest station.

  All EuroCity trains to Czech Republic, Germany and Poland will depart  All EuroCity trains to Czech Republic, Germany and Poland will depart from and terminate from and terminate
at Budapest-Keleti instead of Budapest-Nyugati station.at Budapest-Keleti instead of Budapest-Nyugati station.

 Until Sunday, 25th March 2018 morning, EuroCity trains to Szob will depart from Budapest-Keleti instead of  Until Sunday, 25th March 2018 morning, EuroCity trains to Szob will depart from Budapest-Keleti instead of 
Budapest-Nyugati station.Budapest-Nyugati station.

Find the detailed timetables at www.mavcsoport.hu or at the stations.Find the detailed timetables at www.mavcsoport.hu or at the stations.
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