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Hatvan – Szolnok

A személyvonatok helyett Hatvan és Jászberény 
között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Train replacement buses serve the section between 
Hatvan and Jászberény instead of passenger trains.

További részletes információk: www.mavcsoport.hu
Detailed information at www.mavcsoport.hu

A vonatpótló autóbuszokon a kerékpárszállítás nem biztosítható.
Bicycle transportation is not allowed on the replacement buses.

2023. március 27-től március 30-ig
From 27 March to 30 March 2023
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2023. március 31-től április 2-ig
From 31 March to 2 April 2023

Hatvan – Szolnok

A személyvonatok helyett Jászberény – 
Jászboldogháza-Jánoshida (– Szolnok) között 
vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Train replacement buses serve the section between 
Jászberény – Jászboldogháza-Jánoshida (–Szolnok)
instead of passenger trains.

További részletes információk: www.mavcsoport.hu
Detailed information at www.mavcsoport.hu

A vonatpótló autóbuszokon a kerékpárszállítás nem biztosítható.
Bicycle transportation is not allowed on the replacement buses.
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A vonatoknak csak egy része áll meg.A vonatoknak csak egy része áll meg.
Certain trains stop only.Certain trains stop only.
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2023. április 3-tól április 5-ig
From 3 April to 5 April 2023

A legtöbb S820-as vonat helyett Újszász A legtöbb S820-as vonat helyett Újszász 
és Szolnok között a csatlakozó vasútvonalakon és Szolnok között a csatlakozó vasútvonalakon 
(86, 120a) közlekedő vonatokkal lehet utazni.(86, 120a) közlekedő vonatokkal lehet utazni.

The majority of the S820 passenger trains do not run The majority of the S820 passenger trains do not run 
between Újszász and Szolnok stations. between Újszász and Szolnok stations. 
Passengers can travel on this section by other trains, Passengers can travel on this section by other trains, 
which run on the connecting lines.which run on the connecting lines.

A személyvonatok helyett Jászboldogháza-
Jánoshida és Újszász között vonatpótló 
autóbuszok közlekednek.
A legtöbb S820-as vonat helyett Újszász 
és Szolnok között a csatlakozó vasútvonalakon 
(86, 120a) közlekedő vonatokkal lehet utazni.

Train replacement buses serve the section between 
Jászboldogháza-Jánoshida and Újszász.
The majority of the S820 passenger trains do not run 
between Újszász and Szolnok stations. 
Passengers can travel on this section by other trains, 
which run on the connecting lines.

Hatvan – Szolnok

További részletes információk: www.mavcsoport.hu
Detailed information at www.mavcsoport.hu

A vonatpótló autóbuszokon a kerékpárszállítás nem biztosítható.
Bicycle transportation is not allowed on the replacement buses.
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