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Pályafelújítási munkálatok miatt 2018. szeptember 9-től 2018. december 8-ig,Pályafelújítási munkálatok miatt 2018. szeptember 9-től 2018. december 8-ig,
az alábbi közlekedési és menetrendi módosítások lépnek érvénybe a Budapest – az alábbi közlekedési és menetrendi módosítások lépnek érvénybe a Budapest – 
Hatvan – Miskolc vasútvonalon.Hatvan – Miskolc vasútvonalon.

Az egri gyorsvonatok és a sátoraljaújhelyi sebesvonatok (az S529 sz. sebesvonat Az egri gyorsvonatok és a sátoraljaújhelyi sebesvonatok (az S529 sz. sebesvonat 
kivitelével) nem közlekednek, helyettük a miskolci, kassai, nyíregyházai és deb-kivitelével) nem közlekednek, helyettük a miskolci, kassai, nyíregyházai és deb-
receni InterCity vonatokkal lehet utazni, amelyek kijelölt kocsijai gyorsvonati receni InterCity vonatokkal lehet utazni, amelyek kijelölt kocsijai gyorsvonati 
pótjegy váltása mellett, IC-pót és helyjegy nélkül vehetőek igénybe.pótjegy váltása mellett, IC-pót és helyjegy nélkül vehetőek igénybe.

A munkanapokon közlekedő gödöllői S80-as személyvonatok csak Budapest-A munkanapokon közlekedő gödöllői S80-as személyvonatok csak Budapest-
Keleti és Isaszeg között közlekednek. Az érintett vonatok helyett Isaszeg és Keleti és Isaszeg között közlekednek. Az érintett vonatok helyett Isaszeg és 
Gödöllő között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.Gödöllő között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.

Szintén vonatpótló autóbusz közlekedik az éjszakai órákban Hatvanba közle-Szintén vonatpótló autóbusz közlekedik az éjszakai órákban Hatvanba közle-
kedő 3058 sz. S80-as személy vonat helyett Rákos és Isaszeg között. A Budapest-kedő 3058 sz. S80-as személy vonat helyett Rákos és Isaszeg között. A Budapest-
Keleti és Rákos közötti eljutás a 3388 sz. S60-as személyvonattal biztosított.Keleti és Rákos közötti eljutás a 3388 sz. S60-as személyvonattal biztosított.

A vonatpótló buszokon a vasúti menetjegyek és bérletek érvényesek, az együt-A vonatpótló buszokon a vasúti menetjegyek és bérletek érvényesek, az együt-
tes elhelyezés és a kerékpárszállítás nem biztosítható.tes elhelyezés és a kerékpárszállítás nem biztosítható.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomásokon, A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomásokon, 
valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.

Due to track reconstruction works, from 9th September 2018 until 8th December Due to track reconstruction works, from 9th September 2018 until 8th December 
2018, train traffic and timetable changes take place on the Budapest – Hatvan – 2018, train traffic and timetable changes take place on the Budapest – Hatvan – 
Miskolc railway line.Miskolc railway line.

The fast trains to Eger and the semi-fast trains to Sátoraljaújhely are cancelled The fast trains to Eger and the semi-fast trains to Sátoraljaújhely are cancelled 
(except the semi-fast train No. S529). These trains are replaced by the InterCity trains (except the semi-fast train No. S529). These trains are replaced by the InterCity trains 
to Miskolc, Košice, Nyírgyháza and Debrecen. The indicated carriages of the InterCity to Miskolc, Košice, Nyírgyháza and Debrecen. The indicated carriages of the InterCity 
trains can be used with fast train supplementary ticket, without IC supplementary trains can be used with fast train supplementary ticket, without IC supplementary 
ticket and seat reservation.ticket and seat reservation.

S80 passenger trains to Gödöllő (on workdays only) run between Budapest-Keleti S80 passenger trains to Gödöllő (on workdays only) run between Budapest-Keleti 
and Isaszeg. Instead of these trains, replacement buses running on the section and Isaszeg. Instead of these trains, replacement buses running on the section 
between Isaszeg and Gödöllő.between Isaszeg and Gödöllő.

Train replacement bus runs also on the section between Rákos and Isaszeg in the late Train replacement bus runs also on the section between Rákos and Isaszeg in the late 
night hours instead of the S80 passenger train (No. 3058) to Hatvan.night hours instead of the S80 passenger train (No. 3058) to Hatvan.

Railway tickets and passes are valid on the replacement buses. The bicycle transportation Railway tickets and passes are valid on the replacement buses. The bicycle transportation 
is not allowed on the buses.is not allowed on the buses.

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

Pályafelújítási munkálatok miatt 2018. szeptember 9-től 2018. december 8-ig,
az alábbi közlekedési és menetrendi módosítások lépnek érvénybe a Budapest – 
Hatvan – Miskolc vasútvonalon.

Az egri gyorsvonatok és a sátoraljaújhelyi sebesvonatok (az S529 sz. sebesvonat 
kivitelével) nem közlekednek, helyettük a miskolci, kassai, nyíregyházai és deb-
receni InterCity vonatokkal lehet utazni, amelyek kijelölt kocsijai gyorsvonati 
pótjegy váltása mellett, IC-pót és helyjegy nélkül vehetőek igénybe.

A munkanapokon közlekedő gödöllői S80-as személyvonatok csak Budapest-
Keleti és Isaszeg között közlekednek. Az érintett vonatok helyett Isaszeg és 
Gödöllő között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.

Szintén vonatpótló autóbusz közlekedik az éjszakai órákban Hatvanba közle-
kedő 3058 sz. S80-as személy vonat helyett Rákos és Isaszeg között. A Budapest-
Keleti és Rákos közötti eljutás a 3388 sz. S60-as személyvonattal biztosított.

A vonatpótló buszokon a vasúti menetjegyek és bérletek érvényesek, az együt-
tes elhelyezés és a kerékpárszállítás nem biztosítható.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomásokon, 
valamint a www.mavcsoport.hu oldalon.

Due to track reconstruction works, from 9th September 2018 until 8th December 
2018, train traffic and timetable changes take place on the Budapest – Hatvan – 
Miskolc railway line.

The fast trains to Eger and the semi-fast trains to Sátoraljaújhely are cancelled 
(except the semi-fast train No. S529). These trains are replaced by the InterCity trains 
to Miskolc, Košice, Nyírgyháza and Debrecen. The indicated carriages of the InterCity 
trains can be used with fast train supplementary ticket, without IC supplementary 
ticket and seat reservation.

S80 passenger trains to Gödöllő (on workdays only) run between Budapest-Keleti 
and Isaszeg. Instead of these trains, replacement buses running on the section 
between Isaszeg and Gödöllő.

Train replacement bus runs also on the section between Rákos and Isaszeg in the late 
night hours instead of the S80 passenger train (No. 3058) to Hatvan.

Railway tickets and passes are valid on the replacement buses. The bicycle transportation 
is not allowed on the buses.

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