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A Kelenföld – Érd felső között végzett pályafelújítási munkálatok miatt 2018. február 26-tól 2018. június 15-ig a Budapest-Keleti – Pécs/Kaposvár viszonylatú InterCity vonatok A Kelenföld – Érd felső között végzett pályafelújítási munkálatok miatt 2018. február 26-tól 2018. június 15-ig a Budapest-Keleti – Pécs/Kaposvár viszonylatú InterCity vonatok 
helyett Kelenföld és Százhalombatta között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Kivétel ez alól a TUBES-SOMOGY InterCity vonatpár, amely Budapest-Déli – Pécs/Gyéké-helyett Kelenföld és Százhalombatta között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Kivétel ez alól a TUBES-SOMOGY InterCity vonatpár, amely Budapest-Déli – Pécs/Gyéké-
nyes között közvetlenül közlekedik. Vasárnapi közlekedési rend szerint a reggel Budapest-Déli felé közlekedő TUBES-SOMOGY InterCity vonat helyett délután 15:46-os pécsi és nyes között közvetlenül közlekedik. Vasárnapi közlekedési rend szerint a reggel Budapest-Déli felé közlekedő TUBES-SOMOGY InterCity vonat helyett délután 15:46-os pécsi és 
16:00-ás kaposvári indulással mentesítő InterCity vonat közlekedik MISINA-KAPOS néven, azonos megállási renddel. Az érintett vonatok részletes vágányzári menetrendje megta-16:00-ás kaposvári indulással mentesítő InterCity vonat közlekedik MISINA-KAPOS néven, azonos megállási renddel. Az érintett vonatok részletes vágányzári menetrendje megta-
lálható az állomásokon és a www.mavcsoport.hu honlapon.lálható az állomásokon és a www.mavcsoport.hu honlapon.

Due to maintenance works on the section between Kelenföld and Érd felső stations, InterCity trains between Budapest-Keleti and Pécs/Kaposvár stations are repleced by buses between Kelenföld Due to maintenance works on the section between Kelenföld and Érd felső stations, InterCity trains between Budapest-Keleti and Pécs/Kaposvár stations are repleced by buses between Kelenföld 
and Százhalombatta stations from 26th February until 15th June 2018. Except of the TUBES-SOMOGY InterCity train pair, which is running directly between Budapest-Déli and Pécs/Gyékényes and Százhalombatta stations from 26th February until 15th June 2018. Except of the TUBES-SOMOGY InterCity train pair, which is running directly between Budapest-Déli and Pécs/Gyékényes 
stations. According to the timetable on Sundays, the TUBES-SOMOGY InterCity train is not running in the morning towards Budapest-Déli station. Instead of this train, an extra InterCity train (MISINA-stations. According to the timetable on Sundays, the TUBES-SOMOGY InterCity train is not running in the morning towards Budapest-Déli station. Instead of this train, an extra InterCity train (MISINA-
KAPOS) is running during afternoon with the same stopping.KAPOS) is running during afternoon with the same stopping. Detailed timetable of the trains are available at the stations and at the www.mavcsoport.hu website.   Detailed timetable of the trains are available at the stations and at the www.mavcsoport.hu website.  
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Kelenföldön a vonatpótló autóbuszok a BKK Etele téri megállójából indulnak.Kelenföldön a vonatpótló autóbuszok a BKK Etele téri megállójából indulnak.
Train replacement buses depart from Kelenföld station from the BKK bus stop at Etele tér.Train replacement buses depart from Kelenföld station from the BKK bus stop at Etele tér.
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Kaposvár – Gyékényes között a SOMOGY IC további állomásokon is megáll. A vasárnap délután közlekedő KAPOS IC csak Kaposvár – Budapest között közlekedik. Kaposvár – Gyékényes között a SOMOGY IC további állomásokon is megáll. A vasárnap délután közlekedő KAPOS IC csak Kaposvár – Budapest között közlekedik. 
The SOMOGY IC train stops at further stations between Kaposvár and Gyékényes. The Kapos IC train runs only between Kaposvár and Budapest on Sundays.The SOMOGY IC train stops at further stations between Kaposvár and Gyékényes. The Kapos IC train runs only between Kaposvár and Budapest on Sundays.
Kaposvár – Gyékényes között a SOMOGY IC további állomásokon is megáll. A vasárnap délután közlekedő KAPOS IC csak Kaposvár – Budapest között közlekedik. 
The SOMOGY IC train stops at further stations between Kaposvár and Gyékényes. The Kapos IC train runs only between Kaposvár and Budapest on Sundays.
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