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Pályafelújítási munkák miatt 2018. június 18-tól 2018. június 20-ig, Pályafelújítási munkák miatt 2018. június 18-tól 2018. június 20-ig, 
az alábbi közlekedési és menetrendi módosítások lépnek érvénybeaz alábbi közlekedési és menetrendi módosítások lépnek érvénybe
a Budapest – Hatvan vasútvonalon.a Budapest – Hatvan vasútvonalon.

Az S80-as személyvonatoknak csak egy része közlekedik. A lemondott Az S80-as személyvonatoknak csak egy része közlekedik. A lemondott 
S80-as személyvonatok helyett az egri gyorsvonatokkal, illetve a sátor-S80-as személyvonatok helyett az egri gyorsvonatokkal, illetve a sátor-
aljaújhelyi sebesvonatokkal lehet utazni, amelyek Budapest-Keleti és aljaújhelyi sebesvonatokkal lehet utazni, amelyek Budapest-Keleti és 
Hatvan között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.Hatvan között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A délutáni órákban Rákos – Gödöllő között G80-as, illetve Rákos – Pécel A délutáni órákban Rákos – Gödöllő között G80-as, illetve Rákos – Pécel 
között S80-as jelzésű vonatpótló autóbuszok közlekednek. Rákoscsaba, között S80-as jelzésű vonatpótló autóbuszok közlekednek. Rákoscsaba, 
Rákoscsaba-Újtelep és Rákosliget megállóhelyeket csak az S80-as pótló-Rákoscsaba-Újtelep és Rákosliget megállóhelyeket csak az S80-as pótló-
buszok érintik. A vonatpótló autóbuszok a vasúti menetjegyekkel és bér-buszok érintik. A vonatpótló autóbuszok a vasúti menetjegyekkel és bér-
letekkel vehetők igénybe.letekkel vehetők igénybe.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomá-A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomá-
sokon, valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.sokon, valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.

Due to track reconstruction works from 18th June 2018 to 20th June 2018, train Due to track reconstruction works from 18th June 2018 to 20th June 2018, train 
traffic and timetable changes take place on the Budapest – Hatvan railway line.traffic and timetable changes take place on the Budapest – Hatvan railway line.

Only a limited number of S80 passenger trains run. The cancelled S80 Only a limited number of S80 passenger trains run. The cancelled S80 
passenger trains are replaced by fast trains to Eger and semi-fast trains to passenger trains are replaced by fast trains to Eger and semi-fast trains to 
Sátoraljaújhely which serve all stations and stops between Budapest-Keleti Sátoraljaújhely which serve all stations and stops between Budapest-Keleti 
and Hatvan.and Hatvan.

During afternoons, G80 train replacement buses running between Rákos – During afternoons, G80 train replacement buses running between Rákos – 
Gödöllő, and S80 train replacement buses running between Rákos – Pécel. Gödöllő, and S80 train replacement buses running between Rákos – Pécel. 
Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep and Rákosliget stations are accessible Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep and Rákosliget stations are accessible 
only by S80 buses. Railway tickets and passes are valid on the replacement only by S80 buses. Railway tickets and passes are valid on the replacement 
services.services.

Find the detailed timetable and information at the stations or visit our website Find the detailed timetable and information at the stations or visit our website 
at www.mavcsoport.huat www.mavcsoport.hu
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