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Jelmagyarázat / Legend

S70

G70

Személyvonat (S70) / Passenger train (S70)Személyvonat (S70) / Passenger train (S70)Személyvonat (S70) / Passenger train (S70)

Gyorsított személyvonat (G70) / Semi-fast train (G70)Gyorsított személyvonat (G70) / Semi-fast train (G70)Gyorsított személyvonat (G70) / Semi-fast train (G70)

Egyéb vasútvonal / Other railway lineEgyéb vasútvonal / Other railway lineEgyéb vasútvonal / Other railway line

Vonatpótló autóbusz / Train replacement busVonatpótló autóbusz / Train replacement bus
(Nagymaros – Szob)(Nagymaros – Szob)
Vonatpótló autóbusz / Train replacement bus
(Nagymaros – Szob)

Zónázó vonat (Z70) / Semi-express train (Z70)Zónázó vonat (Z70) / Semi-express train (Z70)Zónázó vonat (Z70) / Semi-express train (Z70)

Lezárt vonalszakasz / Closed sectionLezárt vonalszakasz / Closed sectionLezárt vonalszakasz / Closed section

Z70

Sárlavina és kőomlás miatt Nagymaros Sárlavina és kőomlás miatt Nagymaros 
és Szob között bizonytalan ideig és Szob között bizonytalan ideig 
szünetel a vonatközlekedés.szünetel a vonatközlekedés.

A lezárt szakaszon vonatpótlóA lezárt szakaszon vonatpótló
autóbuszok szállítják az utasokat.autóbuszok szállítják az utasokat.

További részletes információk: További részletes információk: 
mavcsoport.hu.mavcsoport.hu.

Due to mudflow and rockfall, train trafficDue to mudflow and rockfall, train traffic
is suspended on the section betweenis suspended on the section between
Nagymaros and Szob.Nagymaros and Szob.

The closed section is served by train The closed section is served by train 
replacement buses.replacement buses.

Detailed information at mavcsoport.hu.Detailed information at mavcsoport.hu.
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Rendkívüli forgalmi változás
Unscheduled railway traffic change


