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Hatósági zárás miatt Budapest-Keleti és Ferencváros, Hatósági zárás miatt Budapest-Keleti és Ferencváros, 
illetve Budapest-Keleti és Kőbánya felső között szünetel illetve Budapest-Keleti és Kőbánya felső között szünetel 
a vonatközlekedés. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok a vonatközlekedés. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok 
közlekednek.közlekednek.
Due to police closure, train traffic is suspendedDue to police closure, train traffic is suspended
on the section between Budapest-Keleti – Ferencvároson the section between Budapest-Keleti – Ferencváros
and Budapest-Keleti – Kőbánya felső. Replacement buses are and Budapest-Keleti – Kőbánya felső. Replacement buses are 
in service on the closed section.in service on the closed section.

Hatósági zárás miatt Budapest-Keleti és Ferencváros, 
illetve Budapest-Keleti és Kőbánya felső között szünetel 
a vonatközlekedés. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok 
közlekednek.
Due to police closure, train traffic is suspended
on the section between Budapest-Keleti – Ferencváros
and Budapest-Keleti – Kőbánya felső. Replacement buses are 
in service on the closed section.

S25
S60
S80

Ferencváros – Kunszentmiklós-Tass
Wien – Ferencváros – Kőbánya felső – București

Kőbánya felső – Nagykáta – Szolnok
Kőbánya felső – Hatvan (– Füzesabony)

További részletes információk és az érintett vonatok listája
elérhető a www.mavcsoport.hu honlapon.
For further information and the list of the impacted trains,
please visit www.mavcsoport.hu
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Rendkívüli forgalmi változás
Unscheduled railway traffic change

2021. jan. 22-én 22:30-tól előreláthatólag jan. 23-án 4:00-ig 
From 22:30 on 22 Jan expected until 4:00 on 23 Jan 2021
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