Vágányzári információ
Track reconstruction information
A Hatvan – Somoskőújfalu vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkálatok miatt 2018. április 7-től 2018. április 15-ig a teljes vonalon vonatpótló
autóbuszok szállítják az utasokat a vonatok helyett.

Zagyvapálfalva

Zagyvapálfalva vá. amh.

Kisterenye-Bányatelep

Bányatelep 21. sz. út amh.

Kisterenye

Kisterenye vá. amh.

Nagybátony

A vonatpótló buszokon a vasúti jegyek és bérletek érvényesek.

Nagybátony vá. amh.

Mátraverebély
Tar
Mátraszőlős-Hasznos
Pásztó

Due to maintenance works on the Hatvan – Somoskőújfalu railway line, from 7th
April until 15th April 2018 train replacement buses will be operated instead of trains
on the whole length of the line.
Furthermore, on 8th April and on 15th April semi-fast train No. 15803 from Somoskőújfalu to Budapest-Keleti, and semi-fast train No. 15838 from Budapest-Keleti to Somoskőújfalu do not run.

Tar vá. amh.
Mátraszőlős-Hasznos vá. amh.
Pásztó vá.
Szurdokpüspöki vá. bejárati út amh.

Jobbágyi

Jobbágyi, Galgagutai elágazás amh.

Selyp, Cukorgyár amh.

Lőrinci

Lőrinci, Városháza amh.

S80 S820 Hatvan

The railway tickets and passes are valid on the replacement buses.

Jelmagyarázat / Legend

Apc-Zagyvaszántó vá. amh.

Selyp

Mátravidéki Erőmű

S80

Mátraverebély, Eszpresszó amh.

Szurdokpüspöki

Apc-Zagyvaszántó

There are also maintenance works on the Budapest – Hatvan railway line, therefore
the connecting trains at Hatvan staton run according to a modified timetable.
Please, check the connection options before traveling.

MÁV-START / ÉI - VGZ-81-1803-A3

Salgótarján külső vá.

Salgótarján külső

A Budapest – Hatvan vasútvonalon szintén pályaépítési munkálatok zajlanak,
ezért a Hatvanban csatlakozó vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Kérjük, utazás előtt tájékozódjanak a csatlakozási lehetőségekről!

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

Salgótarján vá. (Postai aluljáró amh.)

Salgótarján

További változás, hogy április 8-án és április 15-én a 15803 számú Somoskőújfalu – Budapest-Keleti viszonylatú sebesvonat, illetve a 15838 számú BudapestKeleti – Somoskőújfalu viszonylatú sebesvonat nem közlekedik.

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

Somoskőújfalu vá.

Somoskőújfalu

Mátravidéki Erőmű vá.
Hatvan vá. amh.

Budapest-Keleti
S820 Szolnok

Lezárt vasútvonal
Closed railway line

Miskolc

Vonatpótló autóbusz
Train replacement bus

Egyéb csatlakozó vasútvonal
Other connecting railway line

