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Zugló – Kőbánya-Kispest –
Kecskemét – Szeged

Budapest-Kelenföld – Kőbánya-Kispest –
Kecskemét – Szeged

Munkanapokon / on workdays
és: / and: 08.20-21., 08.29-30.

Szombati és vasárnapi közlekedési napokon
kivéve: / on weekends except: 08.20-21., 08.29-30.

\Debrecen, Záhony
Változó közlekedési rend.
Kérjük, figyelje a menetrendet!
Changing traffic order. Please check the timetable!Jelmagyarázat / Legend

Zónázó vonat / Semi-express trainZónázó vonat / Semi-express trainZónázó vonat / Semi-express train

Sebesvonat / Semi-fast trainSebesvonat / Semi-fast trainSebesvonat / Semi-fast train

Személyvonat / Passenger trainSzemélyvonat / Passenger trainSzemélyvonat / Passenger train

InterCity vonat / InterCity trainInterCity vonat / InterCity trainInterCity vonat / InterCity train

Gyorsított személyvonat / Semi-fast trainGyorsított személyvonat / Semi-fast trainGyorsított személyvonat / Semi-fast train

Egyéb vonatok útvonalaEgyéb vonatok útvonala
Other train routesOther train routes
Egyéb vonatok útvonala
Other train routes

MÁV-START / MUSZ - VGZ-Pv-2007-02-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-Pv-2007-02-A3MÁV-START / MUSZ - VGZ-Pv-2007-02-A3

A Budapest-Nyugati pályaudvarnál végzett pályafelújítási munkák miatt A Budapest-Nyugati pályaudvarnál végzett pályafelújítási munkák miatt 
2020. július 27-től augusztus 30-ig egyes vonatok közlekedése módosul.2020. július 27-től augusztus 30-ig egyes vonatok közlekedése módosul.

 Számos Debrecen, Nyíregyháza, illetve Záhony felé/felől közlekedő  Számos Debrecen, Nyíregyháza, illetve Záhony felé/felől közlekedő 
sebesvonat kiinduló és végállomása Budapest-Nyugati helyett Zugló sebesvonat kiinduló és végállomása Budapest-Nyugati helyett Zugló 
megállóhelyre, illetve Kőbánya-Kispest állomásra kerül áthelyezésre.megállóhelyre, illetve Kőbánya-Kispest állomásra kerül áthelyezésre.

 Számos elővárosi S50-es, G50-es és Z50-es vonat kiinduló Számos elővárosi S50-es, G50-es és Z50-es vonat kiinduló
és végállomása Budapest-Nyugati helyett Zuglóba,és végállomása Budapest-Nyugati helyett Zuglóba,
illetve Kőbánya-Kispestre kerül áthelyezésre.illetve Kőbánya-Kispestre kerül áthelyezésre.

 A szegedi InterCity vonatok és egyes peremidőszakban közlekedő  A szegedi InterCity vonatok és egyes peremidőszakban közlekedő 
személyvonatok kiinduló és végállomása munkanapokon,személyvonatok kiinduló és végállomása munkanapokon,
illetve augusztus 20-21-én és 30-án Zuglóba, hétvégén pedig illetve augusztus 20-21-én és 30-án Zuglóba, hétvégén pedig 
Budapest-Kelenföldre kerül áthelyezésre.Budapest-Kelenföldre kerül áthelyezésre.

  A Budapest – Nyíregyháza – Záhony IC vonatok kiinduló és   A Budapest – Nyíregyháza – Záhony IC vonatok kiinduló és 
végállomása változatlanul Budapest-Nyugati pályaudvar.végállomása változatlanul Budapest-Nyugati pályaudvar.

További részletes információk és a menetrendTovábbi részletes információk és a menetrend
a www.mav.hu/100a oldalon.a www.mav.hu/100a oldalon.

Due to reconstruction works at Budapest-Nyugati railway station,Due to reconstruction works at Budapest-Nyugati railway station,
from 27 July until 30 August 2020, the traffic of several trains is changing.from 27 July until 30 August 2020, the traffic of several trains is changing.

 Several semi-fast trains to Debrecen, Nyíregyháza and Záhony Several semi-fast trains to Debrecen, Nyíregyháza and Záhony
are limited to Zugló or Kőbánya-Kispest.are limited to Zugló or Kőbánya-Kispest.

 Several suburban trains S50, G50 and Z50 are limited to ZuglóSeveral suburban trains S50, G50 and Z50 are limited to Zugló
or Kőbánya-Kispest.or Kőbánya-Kispest.

 InterCity trains and several off-peak hour passenger trains to/from Szeged InterCity trains and several off-peak hour passenger trains to/from Szeged 
are limited to Zugló on weekdays and on 20–21 & 30 August,are limited to Zugló on weekdays and on 20–21 & 30 August,
and are diverted to Budapest-Kelenföld on weekends.and are diverted to Budapest-Kelenföld on weekends.

 The Budapest – Nyíregyháza – Záhony IC trains still depart and arriveThe Budapest – Nyíregyháza – Záhony IC trains still depart and arrive
from/to Budapest-Nyugati.from/to Budapest-Nyugati.

Detailed information and timetable at www.mav.hu/100a.Detailed information and timetable at www.mav.hu/100a.

A Budapest-Nyugati pályaudvarnál végzett pályafelújítási munkák miatt 
2020. július 27-től augusztus 30-ig egyes vonatok közlekedése módosul.

 Számos Debrecen, Nyíregyháza, illetve Záhony felé/felől közlekedő 
sebesvonat kiinduló és végállomása Budapest-Nyugati helyett Zugló 
megállóhelyre, illetve Kőbánya-Kispest állomásra kerül áthelyezésre.

 Számos elővárosi S50-es, G50-es és Z50-es vonat kiinduló
és végállomása Budapest-Nyugati helyett Zuglóba,
illetve Kőbánya-Kispestre kerül áthelyezésre.

 A szegedi InterCity vonatok és egyes peremidőszakban közlekedő 
személyvonatok kiinduló és végállomása munkanapokon,
illetve augusztus 20-21-én és 30-án Zuglóba, hétvégén pedig 
Budapest-Kelenföldre kerül áthelyezésre.

  A Budapest – Nyíregyháza – Záhony IC vonatok kiinduló és 
végállomása változatlanul Budapest-Nyugati pályaudvar.

További részletes információk és a menetrend
a www.mav.hu/100a oldalon.

Due to reconstruction works at Budapest-Nyugati railway station,
from 27 July until 30 August 2020, the traffic of several trains is changing.

 Several semi-fast trains to Debrecen, Nyíregyháza and Záhony
are limited to Zugló or Kőbánya-Kispest.

 Several suburban trains S50, G50 and Z50 are limited to Zugló
or Kőbánya-Kispest.

 InterCity trains and several off-peak hour passenger trains to/from Szeged 
are limited to Zugló on weekdays and on 20–21 & 30 August,
and are diverted to Budapest-Kelenföld on weekends.

 The Budapest – Nyíregyháza – Záhony IC trains still depart and arrive
from/to Budapest-Nyugati.

Detailed information and timetable at www.mav.hu/100a.

Vágányzári információVágányzári információ
Track reconstruction informationTrack reconstruction information
Vágányzári információ
Track reconstruction information


