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Az S80-as vonatpótló autóbuszok közlekedése / Tra�c of S80 train replacement buses

A   G80-as vonatpótló autóbuszok közlekedése / Tra�c of G80 train replacement buses

A gyorsvonatpótló autóbuszok közlekedése / Tra�c of fast train replacement buses
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Alternatív utazási lehetőség a H8-as HÉV-vel / Alternative travel option with H8 suburban train
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Változások a vasúti közlekedésben  
a felújítás következő szakaszában  
(február 4. – május 12.)
Budapest előváros:
• A vonatok helyett a H8-as HÉV-vel és pótlóbuszokkal lehet utazni a 

gödöllői elővárosi térségben; a H8-as HÉV és a pótlóbuszok között 
Gödöllő, Szabadság tér megállóhelyen lehet átszállni.

• Az S80-as személyvonatok csak Budapest-Keleti és Pécel, illetve 
Aszód és Hatvan állomás között közlekednek.

• Pécel és Aszód között S80-as és G80-as jelzésű pótlóbuszok  
szállítják az utasokat.

• S80: minden állomáson és megállóhelyen megáll.
• G80: csak Bag, Dózsa György út 8. autóbusz-megállóhelyen áll meg.
• A Pécel–Hatvan szakaszon gyors pótlóbuszok közlekednek, amelyek 

Gödöllőn, a H8-as HÉV vonalán a Gödöllő, Szabadság tér és az Autó-
busz-állomás megállóhelyen állnak meg.

Figyelem! A személyvonatokat pótló autóbuszoknál jelentősen módosulnak a 
megállási helyek!
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Jegyvásárlás
A pótlóbuszokon érvényesek a már megváltott vonatjegyek és -bérletek.
• A pótlóbuszokra a MÁV pénztáraiban, a mavcsoport.hu weboldalon 

és a Vonatinfó mobilalkalmazáson keresztül lehet jegyet vásárolni.
• A MÁV-HÉV H8-as járataira a BKK automatáiban váltott jegyek, bér-

letek, valamint a MÁV-START által kiadott vonatjegyek és -bérletek 
is érvényesek.

• Vonatjegyek a vágányzár ideje alatt Gödöllőn, a Szabadság téri  
autóbusz-állomáson is válthatók.

• Az érintett InterCity vonatok és pótlóbuszaik pótjeggyel és díjmen-
tes helyjeggyel vehetők igénybe.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pótlóbuszokon nincs fedélzeti jegyváltási lehető-
ség, továbbá a kerékpárszállítás sem biztosított!

További információk
Javasoljuk, hogy a felújítások ideje alatt kísérje figyelemmel az állomá-
sokon elhelyezett hirdetményeket, útbaigazító táblákat, térképeket, a 
hangos utastájékoztatót, valamint a MÁVINFORM Facebook-oldalát.
A módosított menetrend a MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu), 
a vágányzári hírek között érhető el. MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgá-
lat: +36 (1) 3 49 49 49; +36 (20/30/70) 499 4999

Változások a vasúti közlekedésben
Távolsági közlekedés:
• Az InterCity vonatok helyett Budapest-Keleti (Verseny utca autó-

busz-megálló) és Hatvan között IC-pótlóbuszok szállítják az utaso-
kat az M3-as autópályán, a buszok Budapest és Hatvan között nem 
állnak meg.  Az IC-pótlóbuszok pótjegykötelesek!

• A sátoraljaújhelyi sebes-, illetve az egri gyorsvonatok helyett Pécel 
és Hatvan között vonatpótló autóbuszok közlekednek, amelyek csak 
Gödöllőn állnak meg.


