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Néhány vonat kivételével
a nyíregyházi és záhonyi személy-
és sebesvonatok indulási, illetve 
végállomása Budapest-Nyugati helyett 
Cegléd állomás.

Terminus of passenger and semi-fast 
trains to and from Nyíregyháza
and Záhony is relocated at Cegléd station 
instead of Budapest-Nyugati except
for certain trains.

Munkanapokon reggel, Üllő
és Kőbánya-Kispest között
az S36-os és a G43-as vonatok
nem közlekednek.
A 3592 sz. S36-os személyvonat 
lemondásra kerül.

On workday mornings trains S36 and G43 
do not run between Üllő and Kőbánya-
Kispest. The traffic of passenger train S36
no. 3592 is suspended.

S36 G43

A 700 sz. Kárász InterCity vonat megáll 
Kőbánya alsón és Monoron is.

Kárász InterCity train no. 700 serve also 
Kőbánya alsó and Monor stations.
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Monor és Hosszúberek-Péteri között a 512-es Volánbusz-járat
meghosszabbításra kerül, így a vasúti megállóhely közvetlenül
is megközelíthető lesz a vágányzár ideje alatt.
A vasúti jegyek és bérletek érvényesek a Volánbusz-járaton.

xxx bus service is prolonged between Monor and Hosszúberek-
Péteri to serve directly the railway stop. Railway tickets and passes 
are accepted on this bus service.

S50 Vecsés – Üllő – MonorVonatpótló autóbusz / Train replacement bus

A személyvonatok helyett munkanapokon Üllő – Monor, hétvégén Vecsés – Monor között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Train replacement buses serve the section between Üllő and Monor on workdays
and between Vecsés and Monor on weekends instead of passenger trains.
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Tervezze meg utazását és vásárolja meg vonatjegyét
a MÁV applikáció segítségével!
Plan your journey and buy your ticket
via the MÁV application.

Egyéb változások / Other changes
A 2640 sz.            -es személyvonat és a 2608 sz.            -es gyorsított személyvonat teljes útvonalon lemondásra kerül.
Vasárnapokon a 6225, 6213, 16303, 1633 sz. vonatok Szolnok – Újszász – Budapest-Nyugati között kerülő útirányon közlekednek. 
The traffic of            passenger train no. 2640 and            semi-fast train no. 2608 is suspended.
On Sundays trains no. 6225, 6213, 16303 and 1633 are running on a diverted route via Szolnok – Újszász – Budapest-Nyugati.
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2021. augusztus 30-tól október 8-ig, október 11-től 15-ig és október 18-tól 29-ig
From 30 August to 8 October, from 11 to 15 October and from 18 to 29 October 2021

Módosított menetrend
a Budapest – Cegléd – Szolnok vasútvonalon
Modified schedule on the Budapest – Cegléd – Szolnok railway line


