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A Budapest – Hatvan vasútvonalon végzett pályafelújítási A Budapest – Hatvan vasútvonalon végzett pályafelújítási 
munkálatok miatt 2018. július 26/27-től 2018. augusztus munkálatok miatt 2018. július 26/27-től 2018. augusztus 
4/5-ig, 2018. augusztus 11/12-től 2018. augusztus 15/16-ig 4/5-ig, 2018. augusztus 11/12-től 2018. augusztus 15/16-ig 
és 2018. augusztus 27/28-tól 2018. szeptember 7/8-igés 2018. augusztus 27/28-tól 2018. szeptember 7/8-ig
az éjszakai órákban Budapest-Keleti pályaudvarról Hat-az éjszakai órákban Budapest-Keleti pályaudvarról Hat-
vanba közlekedő 3058 sz. S80-as személyvonat helyett vanba közlekedő 3058 sz. S80-as személyvonat helyett 
vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a térképen vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a térképen 
jelzett útvonalon.jelzett útvonalon.

A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek és bérle-A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek és bérle-
tek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás tek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás 
nem biztosítható!nem biztosítható!

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

Due to track reconstruction works on the Budapest – Hatvan Due to track reconstruction works on the Budapest – Hatvan 
railway line from 26/27th July 2018 until 4/5th August 2018, railway line from 26/27th July 2018 until 4/5th August 2018, 
from 11/12th August 2018 until 15/16th August 2018 and from from 11/12th August 2018 until 15/16th August 2018 and from 
27/28th August 2018 until 7/8th September 2018 the S80 27/28th August 2018 until 7/8th September 2018 the S80 
passenger train (No. 3058), running to Hatvan from Budapest-passenger train (No. 3058), running to Hatvan from Budapest-
Keleti in the late night hours, is replaced by buses. The route of Keleti in the late night hours, is replaced by buses. The route of 
the buses is shown on the map.the buses is shown on the map.

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

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