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A Szeged – Békéscsaba vasútvonalon végzett pályakarbantartási A Szeged – Békéscsaba vasútvonalon végzett pályakarbantartási 
munkálatok miatt 2018. április 4-től 2018. június 15-ig Szeged és munkálatok miatt 2018. április 4-től 2018. június 15-ig Szeged és 
Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Hódmezővásárhely között Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Hódmezővásárhely között 
vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a vonatok helyett. vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a vonatok helyett. 

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

A Szeged és Szentes között utazóknak a vonatpótló autóbuszok A Szeged és Szentes között utazóknak a vonatpótló autóbuszok 
csatlakozását Hódmezővásárhely, Kishomoki vegyesbolt autóbusz csatlakozását Hódmezővásárhely, Kishomoki vegyesbolt autóbusz 
megállóhelyen biztosítjuk.megállóhelyen biztosítjuk.

Az érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalál-Az érintett vasútvonalak részletes vágányzári menetrendje megtalál-
ható az állomásokon, valamint a www.mavcsoport.hu honlapon.ható az állomásokon, valamint a www.mavcsoport.hu honlapon.

Due to maintenance works on the Szeged – Békéscsaba railway line, from Due to maintenance works on the Szeged – Békéscsaba railway line, from 
4th April until 15th June 2018 train replacement buses will be operated 4th April until 15th June 2018 train replacement buses will be operated 
instead of trains on the section between Szeged and Hódmezővásárhely instead of trains on the section between Szeged and Hódmezővásárhely 
stations.stations.

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

The connection between train replacement buses is provided at Hódme-The connection between train replacement buses is provided at Hódme-
zővásárhely, Kishomoki vegyesbolt bus stop for passengers, traveling zővásárhely, Kishomoki vegyesbolt bus stop for passengers, traveling 
between Szeged and Szentes.between Szeged and Szentes.

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